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  مقدمة

انطالقا من اهتمام قسم التاريخ واحلضارة وعنايته بالعالقات املصرية والعربية بالعامل شرقيه وغربيه يقوم بعقد مثل هذه 
 .التاريخ واحلضارة إىل النور..العالقات العربية الصينيةاملؤمترات،وحنن اليوم بصدد إخراج حبوث مؤمتر 

لقد توثقت العالقات بني العرب والصني منذ أكثر من مخسة عشر قرنا من الزمان ،فلم تكن العالقة وليدة اإلسالم 
أثري وقد دل التراث اإلنساىن يف بالد العرب وىف أرض الصني على األثر الفاعل والت, فحسب بل سبقت ظهور اإلسالم

املتبادل عرب العصور ، كما دلت اآلثار احلضارية الىت احتفظ ا الصينيون يف تراثهم على ذلك األثر للعرب، وقد توطدت 
بينهما العالقات التجارية واالقتصادية ، حىت أصبح العرب هم شركاء رئيسيون للصينيني يف امليدان التجارى،وأن العرب 

ب آسيا وأوربا وإفريقيا،وتوثقت عالقات التأثري والتأثر ىف شىت فروع العلم واملعرفة هم واسطة التجارة الصينية إىل غر
،وأصبح للترمجة أيضا دور فاعل ىف توطيد العالقات،وكذلك البعثات العلمية والتبادل السياحى ،والتزال جماالت التعاون 

من هذا املنطلق  .  حضارة اآلخر ومعارفه وثقافته واجلهود املشتركة موصولة ومستمرة ىف دعم القضايا الدولية،وإبراز معامل
  .يقوم  قسم التاريخ واحلضارة بكلية  اآلداب والعلوم اإلنسانية  جبامعة قناة السويس  بطباعة حبوث املؤمتر 

يهدف انطالقاً من أمهية التواصل بني شعوب العامل، وإمياناً منا بضرورة التعرف على جتارب األمم واالستفادة منها و
  :هذا املؤمتر إىل 

إبراز مظاهر التأثري    عرب العصور املختلفة تسليط الضوء على أمهية العالقات التارخيية واحلضارية بني العرب والصني
إلقاء مزيد من الضوء على دور الترمجة يف توطيد العالقات العربية .والتأثر بني العرب والصني يف شىت فروع العلم واملعرفة

تعظيم أمهية العالقات التجارية .ثمني الدور الذي لعبته البعثات العلمية املتبادلة للنهوض باتمعني العرىب والصيينت.الصينية
 .إلقاء الضوء على جهود الدبلوماسية املشتركة بني العرب والصني يف دعم القضايا الدولية. واالقتصادية بني العرب والصني

املعاىل والسعادة السادة األساتذة العلماء املشاركني بالبحوث من اململكة العربية  نتقدم خبالص الشكر والتقديرألصحاب
السعودية، والعراق واألردن واليمن وفلسطني واجلزائر واليابان وماليزيا  ، والشكر موصول لألساتذة األجالء املصريني 

  .املشاركني بالبحوث على تشريفهم وإثرائهم هلذا املؤمتر
يضم بني دفتيه البحوث املشاركة ىف هذا املؤمتر،والذى  نأمل أن يكون فيه اخلري والفائدة جلميع إن هذا الكتاب 

  .الباحثني والدارسني
 : اللجنة العليا للمؤمتر

 .  حسن يوسف،عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ د.أ   -١
 . التاريخ واحلضارة قسم        حممد حممد فرحات / د.أ   -٢
 .التاريخ واحلضارة قسم أسامة السيد على          / د.أ   -٣
 .التاريخ واحلضارة قسم        حممد حممد شركس / د.أ   -٤
 . التاريخ واحلضارة قسم         كرم حلمى فرحات/ د.أ   -٥
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  مقدمة
متتد العالقات اإليرانية الصينية منذ أقدم العصور ، وقد تكونت بتزاوج أبناء آسيا الوسطى والفرس والعرب مع أبنـاء  

وجذورها كان طـويال  " هوى"وقوميات أخرى يف التاريخ القدمي ، ويفيدنا التاريخ ان جمرى تكوين قوميه " هان"قوميه 
يث تدفق العرب والفرس إىل الصني عن طريق احلرير البحري وطريـق احلريـر   ابتداء من أواسط القرن السابع اهلجري ح

  .الربي ألغراض سياسية أو جتاريه أو عن طريق التبادل الديىن والثقايف 
كما توجد عالقات ثقافية وروحيه لدى الصينيني خاصة املسلمني منهم باللغة واألدب الفارسي منذ أمد طويل ، وكان 

ية يف املاضى يف تلك املنطقة مرتبطة باللغة الفارسية ومت تدريس عشرات الكتب الفارسية يف التفسـري  وصول التعاليم الدين
واالحكام والصرف والنحو العريب وكتب االخالق والتصوف ككتب دراسية يف املدارس اإلسالمية القدمية ، واليوم توجد 

ت صينية ويف مؤسستني يف طور التأسـيس ، وهنـاك   منح لتدريس اللغة واالدب الفارسي بصورة رمسية يف ثالث جامعا
م  ١٩٥٧جامعات تقوم بتدريس اللغة الفارسية يف الصني مثل جامعة بكني حيث مت تأسيس قسم اللغة الفارسية ا يف عام 

م وقسم اللغة الفارسية يف جامعة لو يانج الـذى تأسـس يف عـام    ١٩٩٧، وكذلك يف جامعة شنغهاى الدوليه يف عام 
  .  م ١٩٧٤

من املعروف إن أبا قتيبة حينما وصل بفتوحاته إىل حدود الصني أقسم أن تطأ قدمه أرض الصني وأرسل رسـوالً إىل  
خاقاا الذى سرعان ما أرسل اليه حريراً وذهباً وتراباً من أرض الصني فداس على التراب بقدمه وتراجع عن فتح الصني 

يرانيني إىل أرض الصني سواء للتجارة أو لإلقامة فيها ، كمـا سـاهم   وكان العرب هم السبب الرئيسي وراء وصول اإل.
  .جنكيز خان القائد املغويل يف إيفاد بعض من  سكان بالد ما وراء النهر إىل أرض الصني 

تنقسم الدراسة إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة املبحث األول بعنوان العالقات العربية الصينية ويركـز علـى دور   
ذ أمد بعيد على مد جذور التواصل والتعاون مع أهل الصني من خالل التجارة ونشر الدعوة اإلسالمية ىف الصني العرب من

أما املبحث الثاىن فعنوانه العالقات اإلسالمية الصينية وكيف كان للتجار من العرب واملسلمني الدور الكـبري ىف نشـر   .
  .البحرى أو عرب طريق احلرير الربى ىف املناطق الشمالية الغربية للصني  اإلسالم سواء من املناطق اجلنوبية من خالل الطريق

أما املبحث الثالث فعنوانه العالقات اإليرانية الصينية على كافة األصعدة وأمهها العالقـات السياسـية ، والعالقـات    
ط الضوء على مدى أمهية العالقات والغرض من الدراسة هو تسلي.التجارية واإلقتصادية واالستراتيجية ،والعالقات الثقافية

وقد اتبعت املنهج التحليلى النقدى من .اإليرانية الصينية القدمية بني الدولتني خالل العصور السالفة مروراً بالعصر احلديث
  .   منظور تكاملى وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج وتوصيات سيتم الكشف عنها الحقاً

  املبحث األول
  الصينية العالقات العربية

وتنقسم تلك العالقات إىل قسمني األول العربية الصينية قبل اإلسالم حيث امتدت  تلك العالقات إىل أزمنة سحيقة أما 
القسم الثاىن فهو استمرار تلك العالقات وتدعيمها بعد اإلسالم وانتشاره عن طريق التجار العرب خاصـة ىف املنـاطق   

ارتبط العرب منذ أمد بعيد بعالقات مع أهل الصني ، وعرف العرب بالد الصني .ى اجلنوبية من الصني عرب الطريق البحر
عن طريق البحر وطريق الرب وكالمها كانا طريقى التجارة ، فقد مسع الصينيون كثرياً عن العرب ، فيما قبل اإلسالم على 

كل ذلك كان على , أنفسهم ببالد العرب األقل بقرنني من الزمان  كما أن العرب كانوا أسبق معرفة بالصني من الصينيني 
  .يد جمموعة من التجار العرب الذين جابوا الديار والبحار للوصول بتجارم إىل الصني 

وجيمع أهل اهلند والصني على أن ملوك الدنيا املعدودين أربعة أوهلم ملك العرب وهو عندهم إمجاع ال اختالف بينهم 
ومن بعده ملك , فيه وأنه ملك من أعظم امللوك وأكثرهم ماالً وأاهم مجاالً وأنه ملك الدين الكبري الذى ليس فوقه شئ 
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كانت التجارة بني البحر املتوسط وبالد الشرق األقصى . اآلذان أى ملك اهلند  الصني مث ملك الروم مث بلهرا ملك املخرمى
جيتاز تركستان اىل حبر اخلزر ومن هنا تنقل البضائع إىل نصبني أو إىل طرابزون على البحر األسود : تتبع طرق أربعة أوهلا 

طريق البحرى إىل خليج فارس مث خيترق العراق إىل وثالثها ال. وثانيها جيتاز اهلند وفارس وينتهى بنصبني أو يصل إىل سوريا 
  . أما الرابع فيتبع طريقاً حبرياً اىل مصر رأساً من البحر األمحر . سوريا 

كانت هذه الطرق األربعة وعلى األخص األول والرابع نشيطة ىف القرنني اخلامس والسادس للميالد     وذلـك ألن  
  .)١(رسهذين الطريقني مل يكونا جيتازان أرض فا

كانت مركز التبادل ) سرنديب(ولعل جزيرة سيالن املعروفة باسم . وطريق البحر األمحر كان طريق التوابل واألفاوية 
فكان احلرير حيمل من الصني واحلرير والقرنفـل وخشـب   , التجارى الرئيسى بني جتار الشرق األقصى والشرق العرىب 

  .)٢(ر والنحاس من اهلند قرب بومباى واملسك واخلروع من السغدالصندل من اهلند الصينية والفلفل من ماالبا
تشري بعض املصادر إىل أن الفرس كانوا خيشون البحر ، ولكن القرائن تبني أم كانوا يعرفون البحر من قدمي األيـام  

املصـريني   ريـة أحسـن مـن   البح" ساالمني"وقد ذكر هريودوت أن الفرس قاتلوا ىف موقعة .ويعربونه ىف سفن فينيقية 
  )٣(والفنيقيني

وكان دارا يريد أن تشق قناة السويس لتنشيط املالحة وأنه فيما بعد أمر السفن بالتوجه من مصر إىل إيران ولعله أراد 
ىف اللغة  –فإنه توجد , بذلك أن جيعل بالده تساهم بنصيب وافر ىف التجارة لوقوعها بني مصر واهلند وفضالً عن هذا كله 

ويبدو أا انتقلت من اللغة الفارسية إىل اللغة العربية ىف عهـد  . كلمات واصطالحات فارسية خاصة باملالحة  –العربية 
هيئـتني   –قبل هذا التاريخ  –كما روى أن دارا األول أرسل )٤( .خلفاء العباسيني من خالل اختالط العرب والفرس 

البحر األمحر مث إىل حبر املغرب عن طريق النيل ، وكان يهدف إىل استكشافيتني لدراسة البحار ؛ فأرسل هيئة من اهلند إىل 
أن تسود بالده كما سادت أرض العامل ، ومل تكن هذه املهمة سهلة بالنسبة ألهل فارس القرويني الذين كانوا يعيشـون  

األمم التابعة للفرس  من أهل –بعيدين عن البحار ، حيث تفصل بينهم وبينها حدود يابسة ؛ فقبل دارا أن يعمل املالحون 
وقد ذكر هريودوت أن الفينيقـيني   )٥(م من يستكشفون البحار املهمة .ق ٥٠٠ىف خدمة الدولة  فأرسل ىف حدود عام 

واملصريني والقربصيني والسيليسيني والســوريني والبيـميليني  ويونانيي آسيا الصغرى واجلزائر  كـانوا خيـدمون ىف   
خـدمات   –الذين كانوا يشتغلون ىف خدمة الدولة الفارسية  –ملالحون املصريون واليونانيون وأدى ا)٦(البحرية اإليرانية 
  )٧(مما شجعهم على اإلخالص ىف خدمتها –وكانت الدولة تعاملهم باحلسىن  –جليلة للمالحة 

وكل هذه القرائن تؤيد أن الفرس كانوا يعرفون املالحة ، ويركبون البحر قبل الفتح اإلسالمى مبئات السـنني ، وإن  
مل تبلغ ما بلغته وسائل النقل الربى ، فلم يكونوا ميلكون أسطوالً خاصاً بل كانوا  -عندهم –كان من املرجح أن املالحة 

متفوقني  –ىف ذلك الوقت  –وكان الفنيقيون )٨(يستولون عليها ألغراض حربية يستعملون سفن الفينيقيني واليونانيني أو 
ىف طى البحار وبناء السفن ، فشجعتهم إيران ، وكانت السفن تصنع ىف مصانع الفينيقيني بأمر ملوك الفرس ، وكانـت  

، األول ة أنواع من السفنكانت توجد ثالث أكرب وأسرع من السفن اليونانية ، ويبدو أنه -يقول هريودوت –سفن إيران 

                                                
، ١واألوروبيون إىل الشرق العـرىب ىف العصـور الوسـطى ، الـدار العربيـة للموسـوعات ، ط      الرحالة املسلمون : نقوال زيادة | د)١(

  .٢٨و٢٧ص ه١٤٣٠/م٢٠١٠
  .٤٣٩م ،ص١٩٦٩القاهرة , حضارة مصر والشرق القدمي ) : آخرون(عبد النعيم حممد حسنني و | د)٢(
  . ٤٤٠املرجع السابق ، ص)٣(
  .٢٨و٢٧يون إىل الشرق العرىب ىف العصور الوسطى ،صالرحالة املسلمون واألوروب: نقوال زيادة | د)٤(
  .٤٣٩م ،ص١٩٦٩القاهرة , حضارة مصر والشرق القدمي ) : آخرون(عبد النعيم حممد حسنني و | د)٥(
  .٤٤٠و ٤٣٩حضارة مصر والشرق القدمي ، ص) : آخرون (عبد النعيم حسنني و| د)٦(
  .٤٤١املرجع السابق ، ص)٧(
  .٤٤٠املرجع السابق ، ص)٨(
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السفن احلربية وكانت هلا ثالثة صفوف من ااديف ، وكان الرجال يصطفون ىف ثالث طبقات ، وكانت محولة السفينة 
ثالثني ومائىت رجل كان منهم مائتان من عمال الزراعة ، وثالثة من احملاربني ، وكانت تتقدم األسطول ىف وقت احلرب ، 

  . ، كانت تصدم ا سفن العدو فتحطمها  ألن هلا مقدمة مدببة
  .)١(والنوع الثاىن من السفن كان لنقل اجلنود واخليول 

 –أما النوع الثالث فكان صغرياً ، وكان يستعمل لنقل األمتعة والزخرية ، وكان املالحون وكبار الضباط البحـريني  
ل اإليرانية املختلفة ، وكان الفرس يطمئنـون إىل  من الفرس دائماً ، وكانوا خيتارون من القبائ –كما ذكرت هريودوت 

الفنيقيني ، ويتخذون منهم مدربني إلعداد الشباب الفارسى للعمل ىف البحرية ، غري أنه ليست لدينا معلومات وافية عـن  
لفارسـية  ىف العصور القدمية وكانت هرمزجان مدينة كبرية يقصدها العرب والفرس واللغتان  العربية وا)٢(طريقة التربية 

وكان . ألف نسمة واألكثر كثافة بني دول احمليط اهلندى  ٥٠منتشرتان فيها وكان سكاا ىف القرن السادس عشر حواىل 
الصينيون جيوبون مياه احمليط اهلندى منذ العصور القدمية السابقة للميالد وكانت سفنهم تقوم برحالت طويلة فيمـا بـني   

ربية ومثل ذلك كان يفعل العرب ، حيث سفنهم تبحر من موانئ اخلليج العرىب وسـاحل  املوانئ الصينية وموانئ اهلند الغ
اليمن إىل موانئ اهلند الغربية وإىل ساحل جنوب اهلند حيث يلتقون هناك بالتجار الصينيني وحيصلون منهم ومن التجـار  

  .ورق والقرنفل وأفخر الثياب واخليزران اهلنود على بضائع الصني واهلند وكان أمهها املسك والعود والفخار واحلرير وال
ويبيعوم بضائع اجلزيرة العربية الثمينة الىت كان من أمهها البخور والعطور والنحاس واللؤلؤ واللبان وثيـاب الكتـان   

اهلندية والعاج والعقيق اليمىن والياقوت والتمور العراقية وماء الورد والرصاص العراقى وغريها ، وبوصول البضائع الصينية و
إىل موانئ اجلزيرة العربية كان التجار العرب ينقلوا على منت سفنهم وعلى ظهور قوافلهم عرب شبكة من الطرق الربيـة  
والبحرية إىل بالد فارس وبالد مابني النهرين والشام ومصر وساحل احلبشة ،وكثر شراء العرب من التجاره باملواد الناجتـة  

  )٣(ن اهلند والصني عن جزيرم وتلك املستوردة م
كانت العالقات غري الرمسية الىت مجعت الصينيني والعرب قبل اإلسالم وخالل فترة استخدام طريق احلريـر القـدمي ،   
األطر الىت نشأت فيها وتطورت العالقات الرمسية بني الشعبني العريقني، كان مثة تواصل إنساىن بـني التجـار الصـينيني    

مق أحياناً باختاذها أمناطاً من روابط املصاهرة والشراكة التجارية والتبادل املعرىف والدخول ىف وتبادالت كانت تتع. والعرب
  )٤(مما أدى إىل ظهور الصينيني املسلمني , عقيدة اآلخر

دون " كى لني"عدن وشاهد الزرافة وكان الصينيون القدماء يطلقون عليها اسم " جينغ هى"هناك رحالة صيىن يدعى
  . أن يعرفوها لكنها موجودة ىف األساطري الصينية ومن احليوانات املهمة ىف الثقافة الصينية إضافة إىل التنيني وطائر الفينيق 

الـىت  " كى لـني "حتفال بالعاصمة اجلديدة إضافة إىل ذلك فإن الزرافة و اختصرت رحلته األخرية بسبب العودة لال
  .احضرت إىل الصني أضفت جواً زاهياً على االحتفال وأصبحت رمزاً لعمل خريى

يعود اىل التجارة الىت كانت العامل األكرب , وأما بعد اإلسالم فقد كان السبب الرئيسى الستقرار املسلمني ىف الصني 
إذ , املسلمني ىف تلك البالد ، فالعالقات التجارية املزدهرة بني البلدين مهدت الستيطام ىف بالد الصـني  واألهم لوجود 

من أهم " كانتون"و" خانفو " وكان ميناء , كان للتجارة العامل األول واألهم ىف كثافة املسلمني املقيمني ىف بالد الصني 
اسية مما شجع املسلمني على تأسيس جتمعات سـكنية خاصـة ـم هنـاك     املواىن الىت ازدهرت بالتجارة مع الدولة العب

                                                
  .٤٤١املرجع السابق ، ص)١(
  ٤٤١حضارة مصر والشرق القدمي ، ص) : آخرون (عبد النعيم حسنني و| د)٢(
العربية ، كذلك املر والذى ينتج ىف شبه اجلزيرة العربية وحىت اآلن مل تتـوفر  "سوقطرة"كان اللبان ينتج ىف موطنه األصلى  جزيرة  : اللبان )٣(

ن منذ أكثر من ألف سنة استخدمت الصني هذه املكونات الطبية ،وأصبح املر واللبان ىف صـلب الطـب   طريقة إلنتاج البخور ىف الصني ولك
  .الصيىن التقليدى ، ويستخدمه الصينيون كدواء لكل أنواع القروح ، وإن معظم طرق املداواة الصينية التقليدية مصدرها الطب العرىب 

  . ٥م ، ص٢٠٠٩) متوز(دار جملة الصني اليوم ، عدد يوليو , الرعاية اإلجتماعية الصينية جملة شهرية تصدرها مجعية : جملة الصني اليوم )٤(
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نسمع كثرياً ونقرأ عن رحالت ابن بطوطة ولكن مهما مسعنا عن رحالت التاجر العماىن النظري بن ميمون الذى تاجر )١(.
سافر من مسـقط   بني عمان واهلند والصني ، و عاش فترة طويلة ىف الصني ، وقلما نقرأعن رحالت سليمان التاجر الذى

وهناك كثري من البحارة والرحالة العرب هلم صوالم ىف التاريخ إال أن كتبهم .إىل اهلند والصني ، ىف جتارة ودعوة اىل اهللا 
كما أن الرحلة كانت سياحة بريـة  ’ مل تلق االهتمام الذى القته رحلة ابن بطوطة ألا رحلة جاءت متأخرة عنهم كثرياً 

لرحالة وإن كانت التجارة هدفهم إال أم أمتعوا رجال اجلغرافيا والتـاريخ واالنثربولـوجى بكتابـام    وحبرية ،وهؤالء ا
الوصفية للحياة اليومية للناس والسكان ىف مناطق خمتلفة ،وكانوا يسجلوا أو حيكوا من باب التعجب والتنـدر علـى   

  .اختالف الطبائع وامللل 
وهذا الكتاب .عليه الناس ىف ذلك الزمن والذى مضى عليه ما يتجاوز ألف عام أى أن هذه الكتب هى سجل ملا كان 

امسه رحالت السرياىف قام بتأليفه املؤلف أبو زيد السرياىف وهو ال حيكى قصص رحالت قام ا هو بل حيكى عن رحلـة  
ىف أوائل القرن الثالث اهلجرى وابن وهب القرشى وكالمها عاشا )٢(اثنني من الرحالة العرب ومها سليمان التاجر العماىن

ونسبها اىل نفسه إال أنه أدى األمانة وذكر أن هذه القصص رواها سـليمان  .ومجع هذا املؤلف تاريخ وقصص رحالما 
امتأل بالقصـص الغريبـة   . التاجر وابن وهب وهذا الكتاب كتبه املؤلف بعد وفاة الرحالة احلقيقيني بأكثر من مائة عام 

  ن اخلرافة كانت سيدة القصص والروايات فإن الكاتب حاول قدر استطاعته تنقية والعجيبة وحيث إ
أنه كتب ما ميكن تصديقه ومل يثبت ىف كتابه إال :" الوقائع من اخلرافات الىت يرى أنه من الصعب التصديق ا ويقول 

  .ما وافق عليه رجال ثقاة استشارهم وناقش معهم هذه القصص 
نرى أن بعض هذه القصص غري معقولة ولكنه كتبها ىف زمانه الذى مضى عليه اآلن أكثر من  وحنن ىف زماننا احلاضر

ىف عصـرنا  " التيفون"كما يتحدث عن األعاصري الىت كانت ب على السفن ىف احمليط اهلندى وتسمى .ألف ومائىت عام 
  ).٣(ة تبتلع السفناحلاىل ويتحدث عنها اجلميع، ولكنه وصفها وسجلها و سرعان ما تتحول اىل زوبع

وكانت رحلة ابن وهب القرشى بعد السرياىف بنحو عشرين عاماً ، وكان من األعيان واألثرياء ، وغادر البصرة عندما 
وكـان  .هجرية واستقر رأيه على القيام برحلة طويلة من سرياف إىل الصني  ٢٥٧سنة " الزنج " سقطت على أيدى ثوار 

فانقطعـت بـذلك   " كانتون " هجرية يتم القضاء على املستعمرة العربية  ٢٦٤ عام لوصفه أمهية خاصة إذ بعد ذلك وىف
  .الصالت املباشرة بني العرب والصني ومل يتحدد اتصال العرب بالصني إال ىف النصف الثالث عشر امليالدى 

" كـانتون "مون ىف ومل يكن بناء املساجد ىف الصني باألمر الصعب وكان من أهم تلك املساجد ذلك الذى بناه املسل
ومن املرجح أن التجار املسلمني قاموا بتشييد تلك املساجد هناك حيث " مسجد الشوق أو احلنني إىل النىب " وعرف باسم 

كانت كانتون أوىل املدن الصينية الىت استقبلت اجلاليات اإلسالمية بسبب موقعها املهم كميناء على حبر الصني ، فجميـع  
  ).٤(د وجتمع على أن املسلمني عاشو هناك فترة طويلةاملصادر التارخيية تؤك

وقد متت تلك الفتوحات عرب الطريق البحرى إىل جنوب الصني ، وكان من نتيجة فتوحات العرب اىل بـالد آسـيا   
بعبور ر جيحون وواصل تقدمه ىف بالد مـا وراء  " حممد بن عمرو الغفارى"قام ) م ٦٦٧-ه ٤٧(الوسطى أنه ىف عام 

                                                
أخبار رحالت العرب والفرس إىل اهلند والصني ، نشر معهد العلوم العربية واإلسالمية ، طبع ىف مطبعة شتراوس ىف إطار : التاجر سليمان )١(

  .  ٦٣و١٣م ص ١٩٩٤جامعة فرانكفورت ، مجهورية أملانيا االحتادية  
  ١٥٦م ،ص١٩٦٥، اجلزء األول، بريوت ١مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، حتقيق يوسف أسعد داغر ، دار األندلس ، ط: وأيضا املسعودى 

  .م ٢٠٠٠رحلة السرياىف ، امع الثقاىف ، أبو ظىب ،: عبد اهللا احلبشى )٢(
)٣(www.althemar.com  
جملدات ، حتقيق عبد اهلادى التازى ، أكادميية اململكة املغربية ،  ٥حتفة النظار ىف غرائب األمصار  وعجائب األسفار ، : ابن بطوطه )٤(

  ١٣٩م الد الرابع ص١٩٩٧الرباط 
،  ١٩٩١،  بكني ، ١باللغات األجنبية ، طاإلسالم ىف الصني ، تعريب حممود يوسف ىل هواين ، دار النشر : وأيضاً يوان ، ابراهيم فنغ جني 

  . ٥٦-٥٥ص
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كما قـام  ,  وصل إىل الصغانيان واستطاع هزمية فريوز بن يزدجرد وأجربه على العودة للصني وواصل فتوحاته النهر حىت
عبد اهللا بن زياد بن أبيه بعبور ر جيحون وهزم جيشها املمدود من الترك الشرقيني وعقد صلحاً مع اخلاتون أرملة امللك 

  .السابق 
ابن أخت ملك الصني مث اجتـه إىل  " كوريغانون"ر على الترك وكان قائدهم أما قيتبه ابن مسلم فقد استطاع االنتصا

فرغانه مث إىل تركستان الشرقية املعروفة اآلن باسم التتار الصينية وهاجم أمراء األويغور وهزمهم ودخل كاشغر وأرسل إىل 
  .فتحها بعد خروجها عن الطاعة  يطالبه بالطاعة والتقى بقواته وفتح الشاشة مث أعاد" يوانج هوانج"امرباطور الصني 

اجلراح بن عبد اهللا احلكمى " أرسل واىل خراسان) م٧٢٠-٧١٧) (ه١٠١-٩٩(وىف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز 
ر جيحون و " سعيد بن عبد العزيز"عرب واىل خراسان "يزيد بن عبد امللك "محلة إىل حدود الصني ، وىف عهد اخلليفة " 

شرقيني ومنع جنوده من مالحقتهم حىت ال يتم تدمري الزروع والبساتني ، واستطاع زياد بـن صـاحل   انتصر على الترك ال
اخلزاعى التوجه إىل حوض ر سيحون للقضاء على النفوذ الصيىن خاصة بعد سقوط دولة الترك الشرقيني ، واستطاع أبو 

ومبقتل أىب مسلم تنتهى فتـرة الفتوحـات   )  م٧٥١-ه١٣٣(مسلم بقيادة زياد بن صاحل هزمية الصينيني عند طراز عام 
  )١(.اإلسالمية ىف الدولة األموية وبداية الدولة العباسية 

" هوان تسونج"وتذكر املصادر الصينية أيضاً أن رسوالً جاء من قبل اخلليفة  هشام بن عبد امللك إىل األمرباطور الصيىن 
الثامن |ن العرب حلوا حمل الفرس ىف أوائل القرن الثاىن اهلجرى وتشري املصادر الصينية أيضا إىل  أ) ه١٠٨/م٧٢٦( سنة 

قام برحلـة  " أبو عبيد اهللا بن عبد اهللا بن القام "امليالدى ىف السيطرة على جتارة احلرير، وتذكر أيضاً أن تاجراً عمانياً أمسه 
  .ى خبشب الصندل  واشترى نوعاً من األخشاب يسم) م ٧٥٠/ه ١٣٣(إىل الصني وقد وصل إليها حواىل سنة 

يتضح بعد هذا العرض للعالقات العربية الصينية بأا كانت عالقات وطيدة وقد طرأ عليها التحسن خاصة بعد اإلسالم 
.  

  املبحث الثاىن
  العالقات اإلسالمية الصينية

اهلادى ىف الصـني مث  كان طريق احلريرالواصل من أوروبا الشرقية من حدود أملانيا وار عرب آسيا الوسطى حىت احمليط 
قلب الطريق يتحرك من دوائر احلضارة اإلسالمية ىف أوج ازدهارها خاصة ىف آسيا الوسطى . تفرعه حىت كوريا واليابان 

ومشال اهلند واستمر طريق احلرير ينقل إىل آسيا السلع واإلرساليات ، السالح واجلغرافيون ، ويعود حممالً باحلرير والغنائم 
العلـم  " كبري املوسوعيني ىف عصرنا ، يضع عمله املوسوعى العظيم "جوزيف نيدهام "غريبة الىت جعلت واالكتشافات ال

ليربهن أن الصني كانت الرائدة حىت القرن السادس عشر ىف كافة اـاالت وحـىت ىف التسـليح    " واحلضارة ىف الصني
  )٢(والصناعة والعلوم ىف أوروبا ىف عصر النهضة

 صراع مع املسلمني الذين اقتربوا كثرياً من حدودهم بل استطاعوا حبكمتهم املعهودة التكيـف  ومل يدخل الصينيون ىف
مع الوضع الدوىل اجلديد والدخول ىف عالقات سلمية مع املسلمني وركزوا على تطوير التجارة واستفادوا مـن األمـن   

ة فانطلق الصينيون بأنفسهم ينقلون بضائعهم إىل واالستقرار الذى وفره املسلمون على مسارات طريق احلرير الربية والبحري
ديار االسالم وأخذت سفنهم تبحر شرقاً إىل املوانئ العربية ىف اخلليج والبحر األمحر وساحل اليمن وحضر موت ، باملقابل 

حت السفن سهلوا للتجار العرب واملسلمني الوصول إىل بالدهم واإلقامة ا ومزاولة التجارة ىف حرية وعدل وأمان وأصب
  " .كانتون"العربية تصل إىل ميناء 

                                                
حماوالت املسلمني فتح بالد ماوراء النهر ىف عصر الدولة األموية ، كازاخستان اليـوم جملـة فصـلية تصـدرها سـفارة      : دينا بلجيبايفا )١(

  .م ٢٠٠٩ع العدد الرابع ، نوفمرب .م.كازاخستان ىف ج
  ١٢م ص١٩٩٣ادرة التارخيية حنو طريق احلرير اجلديد ، القاهرة ،املب: اسكندر عبد امللك / أنور | د )٢(
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تـانغ  "ىف بداية أسرة حكم أسرة " كانتون "وتشري املصادر الصينية أيضاً أن مجاعة من املسلمني قد وصلوا إىل ميناء 
ت وحصلوا من االمرباطور على إذن باإلقامة فيها واختذوا ألنفسهم بيوتاً مجيلة ختتلف ىف طرازها عن البيو) ٩٠٧-٦١٨"(

امتدت الفتوح العربية اإلسالمية قرنا وبعض القرن بعد وفاة النىب صلى اهللا عليه وسلم وكانت متعددة النـواحى  .الصينية
  )١(فقد كانت فتحاً عسكرياً امتد إىل اهلند والصني شرقاً وحبر الظلمات غرباً . منوعة النتائج 

 ، حيث نزلوا باملناطق الساحلية وخاصة ىف املراكز الكربى وكان للتجار املسلمني دور كبري ىف انتشار اإلسالم بالصني
  )٢(محلوا معهم الدعوة اإلسالمية" شانتونج" ومدن " وشنغهاى " " كانتون" مثل 

والتجار الذين دخلوا إىل األجزاء الغربية من الصني بطريق الرب عرب وسط آسيا قاموا هم أيضاً بدور هام ىف هذا السبيل 
الصني ومل يقتصروا على جهة واحدة وإمنا ىف مجيع اجلهات ، فكان انتشار االسالم مياشى سـري الـدعاة    وتنقلوا ىف فياىف

  .)٣(قامتهم ومدى إميام وعمق فكرموخيتلف حسب كثرم وقوة شخصيتهم ومدة إ
يرانيني هجرية دخل عدد كبري من التجار العرب واإل ١٨٤وحىت  ٣١وىف خالل قرن ونصف أى خالل الفترة من عام 
وتقدموا إىل املدن الكربى وىف النهاية وصلوا اىل أقصى " كوانج تشو" عن طريق البحر اىل الصني واختاروا اإلقامة ىف ميناء 

  .)٤(أيضا وازداد عددهم ىف مدن جنوب الصني وتزوجوا من صينيات" هانج تشو"البقاع ىف مشال الصني ىف مدينة 
ني وإن كانت نسبتهم ختتلف بني مقاطعة وأخرى ويرجع هذا االخـتالف إىل  وينتشر املسلمون ىف كل مقاطعات الص

الطرق الىت دخل ا اإلسالم وانتشر ىف الصني وإىل سياسة احلكومات الصينية املتعاقبة حنو رغبة املسلمني ىف إقامة حكومة 
صة ىف عهد اخللفاء الراشدين  وأن إسالمية جتمعهم حتت ظلها، وقد دخل اإلسالم إىل الصني منذ أيام اإلسالم األوىل خا

م ىف عهد سيدنا عثمان بن عفان رضـى اهللا عنـه ، مث   ٦٥١أول وافد من الدولة اإلسالمية إىل الدولة الصينية أوفد عام 
  .)٥( ىف عهد اخللفاء الراشدين أيضاًتوالت الوفود اإلسالمية والتجار املسلمون من العرب والفرس متعاقبني إىل الصني

أثري إيران على آسيا الوسطى بعد اإلسالم ، فلم يظل تأثريها ىف العهد اإلسالمى ثقافياً فقط كما كان من قبل كمازاد ت
، فقد احتد اإليرانيون ىف فارس مع اإليرانيني ىف آسيا الوسطى ىف دولة واحدة ألول مرة منذ عهدى االسكندر املقـدوىن  

وتوطنوا تركستان  ووقف ايرانيو آسيا الوسطى مع  اإليرانيني الوافدين  والسلوقيني ، وجاء كثري من اإليرانيني مع العرب
األدبيـة ،  " الصـغد "وانقرضت لغات ايرانيي تركستان القدمية ومن بينها لغـة  . حديثاً على مناقب ملوك إيران القدماء 
ة ، ومل يكن للغة الفارسية هناك وليس بينها وبني الفارسية إال فروق طفيف" تازيك "وظهرت ىف مكاا اللغة املسماه اآلن 

  .)٦(إال خصم واحد هو اللغة التركية ،وكان صراع اللسان الفارسى ضد اللسان التركى فاشالً ىف أغلب األحيان
وتوضح االحصاءات أنه يعيش ىف الصني ىف الوقت احلاضر أكثر من مخسني مليون مسلم ، وقد ازداد نفوذ اإلسالم ىف 

  )٧(التبليغ عن طريق املسلمني الذين سافروا إليها واختاروا اإلقامة فيهاالصني عن طريق الدعوة و
عضو "داود سى تينگ"وكان إسهام اإليرانيني ىف نشر اإلسالم ىف الصني عظيماً أيضاً ،وخري دليل على ذلك ما ذكره

جامعة األزهر ويعد من مشاهري القنصلية الصينية ىف بريوت وقبلها كان يعمل ىف جامعة املسلمني ىف الصني وأمت دراسته ىف 
" الثقافة اإلسالمية ىف الصني " بعنوان " اإلسالم الصراط املستقيم"أدباء املسلمني ىف الصني كتب ىف مقالة ىف مقدمة كتاب 
  .)٨(أن لإليرانيني دور كبري ىف نشر اإلسالم ورواجه ىف الصني

                                                
  الرحالون املسلمون واألوروبيون اىل الشرق العرىب ىف العصور الوسطى: نقوال زيادة . د)١(
  ٥٦م ،ص ١٩٧٣تركستان الصينية ، بريوت : حممود شاكر )٢(
  . ٥٦م ،ص ١٩٧٣تركستان الصينية ، بريوت : حممود شاكر )٣(
  . ٤٢٣ص-٤٢٠ت ص.كتاب اسالم ، صراط مستقيم ، بكني د: تينگ  داود)٤(
  ١١٩م ، ص ١٩٧٣أجزاء ، بريوت  ٤حاضر العامل اإلسالمى ، ترمجة عجاج نويهض ،:لوثروب ستودارد )٥(
  ٥٨م ص١٩٩٦رة أمحد السعيد سليمان ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاه| تاريخ الترك ىف آسيا الوسطى ، ترمجة د: بارتولد .و)٦(
  .اسالم ، صراط مستقيم : داود تينگ  )٧(
  .اسالم ، صراط مستقيم : داود تينگ  )٨(
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انگان ، وكان بناء هـذا  چء أول مسجد ىف مدينة الفضل ىف احلصول على املوافقة بإنشا" سعد"وكان لرجل يدعى 
وبدأ املسلمون  بعد أن وطدوا حكمهم ىف آسيا الوسطى يفيدون من طرق )١(املسجد ميثل حدثاً عظيماً ىف تاريخ اإلسالم

، مارة من " يزالقريق"التجارة القدمية ، وحتدثنا املصادر الصينية بأن قوافل املسلمني التجارية كانت ىف القرن الثامن تصل إىل 
إىل أعاىل ر ينيسى وىف املصادر اإلسالمية معلومات عن الطريق املؤدى إىل هؤالء القريقيز ، لكن املصادر " القارلوق"بالد 

اإلسالمية تذكر أن العرب كانوا أكثر اهتماماً بالطريق املؤدى إىل الصني ، وهلذا كثرت املعلومات ىف املصادر اإلسـالمية  
م ٩٢٤وتذكر املصادر الصينية أن التجار املسلمني كانوا منذ سنة . وعن األقوام التركية القاطنة مبحاذاته  عن هذا الطريق

  .)٢(يترددون على بالد املغول ، كما أن املصادر اإلسالمية ال تذكر شيئاً عن الفترة السابقة على حكم  جنكيزخان
نية وأتقنوها رغم وجود بعض الصينيني الذين أتقنـوا اللغـة   ومن احملتمل أن العرب والفرس هم من تعلموا اللغة الصي

محل التجار االيرانيون والعرب احلرير والسلع .)٣(العربية ، فكان يوجد املطربون الذين يغنون بالصيىن وبالعرىب وبالفارسى 
وىف عودم كـانوا  )٤(.والسلع املصنوعة واألواىن اخلزفية وسائر األمتعة التجارية من الصني اىل الشرق األوسط وأوروبا

جيلبون معهم النباتات الطبية واألدوية واللؤلؤ وسائر املنتجات من تلك املناطق إىل الصني ، وىف حقيقة األمر لقد سـاهم  
هؤالء التجار بدور الوساطة من خالل نقل التجارة وجلب النفع لباقى املسلمني من أجل التجارة ونشر الدين إىل بـالد  

جديدة من املسلمني إىل الصني وزادت بواعث مجوع املسلمني ىف الشمال الغـرىب واجلنـوىب   الصني ودخلت جمموعات 
  وىف األجزاء الشمالية من الصني كان يتم نقل املنتجات عن طريق قوافل البغال )٥(.الشرقى للصني 

  .روجنبات األار املتشبعة من النه" هوايهو"و "ريانگ تسه "واجلياد واجلمال ، وعرب امتداد 
كان يتم أخذ وجلب الغالل عن طريق املسلمني ، وحىت اليوم تستخدم املصطلحات واألرقام الفارسـية ىف التبـادل   

ومل يكن معلوماً على وجه احلقيقة ما هـو تـاريخ   )٦(التجارى كدليل بارز على تفوق املسلمني األوائل ىف تلك املناطق
ن التجار اخلوارزميني وجتار مسرقند وخبارى قد تواجدت هنـاك ىف  دخول اإلسالم إىل الصني ، لكن الثابت أن مجاعة  م
ىف " واترا"قد سقطت كل من التركستان "عالء الدين خوارزم شاه "القرون األوىل لإلسالم ،وىف عصر خوارزمشاه خاصة 

مجاعة كبرية من  يده ،وازداد ذهاب وجميئ اإليرانيني إىل أرض الصني ، وبعد هجوم املغول وسيطرم على إيران ، سكنت
اإليرانيني أرض الصني ، مث قام جنكيز خان بعد ذلك بتخريب مدن خراسان وأمر بنقل أرباب العلوم واملعارف وأصحاب 
احلرف والصناعات الدقيقة إىل الصني ومنغوليا حىت يقوموا بتدريس أهل الصني العلوم ويقومون بتعريفهم بالفنون املعمول 

  .)٧(رانيون إضافة إىل الفنون املعمول ا بتعليمهم الدين والعقيدة أيضاًا ىف إيران ، وقام اإلي
وبتلك الصورة وجد الدين اإلسالمى املقدس طريقه ىف الصني عن طريق اإليرانيني ىف إطار اإلرشاد ، وألفـت كـل   

ت ىف انتشـار اإلسـالم ىف   وهناك عدة عوامل سامه. )٨(الكتب الدينية اخلاصة باملسلمني أيضاً ىف الصني باللغة الفارسية
  :الصني انتشاراً سريعاً ىف سهولة ويسر منها 

وازدهار اإلسـالم ىف  ) م٩٠٥-٦١٨"(تان"جتارة املسلمني هى سبب دخول اإلسالم ىف الصني األصلية ىف عهد أسرة 
سالم الفتوح اإلسالمية وهى سبب آخر النتشار اإل)م١٦٤٣-١٣٦٨" (مني "وأسرة ) م١٢٧٦-٩٦٠" (سون"عهد أسرة 

                                                
  املرجع السابق) ١(
  ٥٩تاريخ الترك ىف آسيا الوسطى ،ص: بارتولد . و)٢(
  .١٤٧حتفة النظار ىف غرائب األمصار وعجائب األسفار ، ، الد الرابع ،ص: ابن بطوطة )٣(
  . ٤٢٤اسالم ،صراط مستقيم ، ص: دا ود سى تينگ )٤(
  .املرجع السابق ، نفس الصفحة)٥(
  . ٤٣٢اسالم ،صراط مستقيم ، ص: دا ود سى تينگ )٦(
  . ٣٤٣ش ، ص.ه١٣٧٧خدمات متقابل اسالم وايران ، انتشارات صدرا ،جاب بيست وششم ،اسفندماه : مرتضى مطهرى )٧(
  احلديث واملعاصر ، دار العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، الزقازيق  ،طبعة عامتاريخ آسيا ) : آخرون (رأفت غنيمى الشيخ و/ د)٨(
  ١٤م ،ص ٢٠٠٤ 
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فضالً عن أا كانت سبباً ىف إسـالم  " مني"و" سون"ىف عهد أسرتى " التركستان الصينية"أو " سينكيانج"سكان مقاطعة 
وتناسل املسلمني هو سبب ازدهار اإلسالم وازدياد املسلمني ىف الصني األصلية " تان" "الروسية ىف عهد أسرة"التركستان 
  .الىت تلتها " مني" وأسرة) م ١٣٦٧-١٢٧٧" (يون"بعد أسرة 

باملسلمني وتأثرهم بآدام هو سبب آخر إلسالم أبناء التتـار ىف التركسـتان    –الوثنيني  –وكان اختالط الكافرين 
وشراء املسلمني ألوالد الصينيني الوثنيني ويربوم على اإلسـالم فيصـبحوا متمسـكني بالـدين     .)١(الصينية والروسية 

م والىت قتل فيها ألوف املسـيحيني وبـت   ١٩٠٠أنه ىف ثورة البوكسر الىت جرت عام  اإلسالمى ، ومما يدل على ذلك
عدداً كبرياً منهم ، وبعدها صار يسعى مطران منغوليا الستردادهم ، " نينغ هسيا"أمواهلم وبيعت نسائهم ، اشترى مسلمو 

  .ولكن رفض أغلبهم الردة بعد أن عرفوا اإلسالم وذاقوا حالوة اإلميان 
وهم يرغبون من ذلك إىل نشر اإلسالم لعل اهللا يشرح صدور , ء مسلمى الصني إىل الزواج بالصينيات والوثنيات وجلو

ابن ملك الفرس طلب مساعدة امرباطور الصني ىف " فريوز بن يزدجرد" وتذكر املصادر العربية أن.)٢(زوجام لإلسالم 
ده وقتلوا أباه وأن امرباطور الصني اعتذر له ومل يقدم له العون صد غارات جيوش العرب املسلمني الذين استولوا  على بال

العسكرى الذى طلبه حمتجاً ببعد املسافة واكتفى بإرسال  سفن من قبله إىل املدينة ليشرح قضية فريوز وقيل إن اخلليفـة  
رباطور الصني أكرم وفـادة  م ، وأن ام٨٥١الراشد عثمان بن عفان أرسل أحد قواده ملرافقة السفري الصيىن ىف عودته سنة 

  .القائد املسلم 
أما املصادر الصينية فقد ذكرت املسلمني ألول مرة ىف بداية القرن السابع امليالدى حيث أشار مؤرخوا الصني ىف ذلك 

وهب "كان أول خرب عن وصول اإلسالم إىل الصني من خالل رسالة . القرن إىل الدين اجلديد الذى ظهر ىف مملكة املدينة 
ىف العام السادس من اهلجرة من قبل خليفة املسلمني ، ومنذ ذلك التاريخ مت االتفاق على بناء أول مسـجد ىف  " ىب كبشاأ

" بأمر من خاقان الصني ىف عام تسعني من اهلجرة النبوية الشريفة ، مث جاء داع عـن طريـق الـرب إىل    " كانتون "مدينة 
  .)٣(" شن سى "، ىف  واستوطن ما يقرب من حنو ألف مسلم" سينجانفو
هجرية، غادر أربعة آالف حمارب من قبل اخلليفة أىب جعفر املنصور ملساعدة احلكومة الصينية لصد  ١٣٨وىف عام     

غارات املغول ، كما انتشر التجار العرب ىف املوانئ الصينية مع الصينيني   ، وىف العصر املغوىل هاجر عدد كـبري مـن   
مـن  " يون نان"من أهل خبارى صوب قليل من اهلج ىف مدينة " عمر"اء ، وذهب شخص يدعى املسلمني إىل مملكة السم

وميكن القول إن ما يقرب من عشر سكان الصني من املسلمني وهـم  . أجل أقناعهم بالدخول ىف اإلسالم وقد لبوا نداءه 
  .)٤(الىت يعيشون فيها يتكلمون اللغات الصينية والتركية  والفارسية والعربية بالترتيب وحسب املناطق 

إضـافة إىل التركسـتان   " هاىب"و" شانتونج"و" وهونان" كانسو" وحىت اليوم جند أن املسلمني يكثرون ىف مقاطعات 
الذين يلقبون مبسلمى العمامـة  " سينكيانج" وينقسم مسلمو الصني إىل قسمني ، مسلمو )٥(ومعظم سكاا من املسلمني 
ىف شئوم الدينية عبارات عربية وفارسية وخاصة الفارسية " هان"، ويستخدم مسلمو " هان"ويطلق على مسلمى الصني 

  .)٦(ىف التراكيب اخلاصة

                                                
  .١٤املرجع السابق ، ص)١(
  . ٥٧-٥٦تركستان الصينية ، ص: حممود شاكر )٢(
  ١٠٤-١٠٣ش ص.ه ١٣٦٨سفر نامه مكه ، تصحيح حممد دبري سياقى ، ران ) : خمرب السلطنه (حاج مهديقلى خان هدايت )٣(
  . ٩٠تركستان الصينية ،ص: حممود شاكر )٤(
  ٥٦املرجع السابق، ص) ٥(
  ٤٣٧اسالم ، صراط مستقيم ، ص: داود سى تينگ )٦(
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" جـانج آن "ميالدية عن طريق شخص من أصل إيراىن ىف مدينة  ٧٤٢ويقال إن أول مسجد قد أسس ىف الصني عام 
بكني ، ويقدر عدد املساجد ىف الصني اليوم ما يزيد ، مث ثالث ىف " كانتون" عاصمة الصني حينئذ ، مث بىن مسجد آخر ىف 

  .)١(مسجداً بالعاصمة بكني  ٥٥ألف مسجد منها أكثر من  ٢٣على
عيد "املسمى " لقد مارس املسلمون ىف الصني كافة حقوقهم بإقامة احتفاالم الدينية ، حيث حيتفلون بالعيدين الصغري 

أى عيد حنر الذبائح ، وعشية " تسايشنغ"ضحى يترجم إىل اللغة الصينية بفعيد األ.  )٢(عيد األضحى" الكبري "و" الفطر 
العيد ىف يوم الوقفة  تقوم األسرة بالتنظيف الشامل لبيوا وتنهمك ىف خبز الكعك وسائر األطعمة الشـهية ، وىف العيـد   

عيـد  " لصغري فيعـرف باســم تنحر األسر امليسورة خروفاً بل إن بعضهم ينحر بقرة أو محالً للضيوف ، أمـا العيد ا
  )٤(وكذلك يتم االحتفال بذكرى مولد النىب حممد صلى اهللا عليه وسلم)٣(وروزه كلمــة فارسية تعنىالصوم " روزه

وهناك فترة حل فيها اضمحالل بطئ  كانت بدايته بعض األحداث الدبلوماسية املؤسفة ىف طشقند الىت أدت إىل صدام 
ىف واحده من أكثر املعارك حسماً ىف تاريخ العـام ،  ) م٧٥١|ه١٣٤( ى على ر طالس عامبني اجليش الصيىن واإلسالم

حيث اجنلت عن هزمية مدوية للصينيني وانتصار كاسح للمسلمني وضع حداً لتوسعهم شرقاً بانتزاع التركستان الغربيـة  
ثابة الضوء األخضر لبعض البالد الداخلية مب"انج "داخل الصني ، وكانت هزمية حكام ) جزء من والية سينكيانج احلالية (

ىف إطار اإلمرباطورية الصينية املترامية األطراف لتسعى إىل استقالهلا ومنها أهل التبت الذين أصبحوا مثار ديد لكل مـن  
ـ " الصني واملمتلكات اإلسالمية ىف آسيا الوسطى مما أدى إىل قيام حلف عرىب صيىن بني اإلمرباطوريـة املسـماه    انج "

ملدة تربـو علـى   " انج" وهارون الرشيد ، تلتها فترة من االستقرار النسىب وتواصل بعد ذلك التوحيد الىت حققته أسرة 
  .)٥(القرن 

كثرياً فتستخدم لغة اهلان اللغة الصينية  حتدثاً وكتابة مع حفاظها على بعض " هان"بثقافة قومية " هوى"وبالطبع تأثرت 
ؤمن أبناء قومية هوى باإلسالم الذى ترك أثراً عظيماً ىف تكوينهم وعادام وتقاليدهم واحلفاظ علـى  األلفاظ العربية ، وي

دية قيمة وطلب " حممد تغلق " ومن املعروف أن ملك الصني قد بعث إىل السلطان.)٦(اآلداب والفنون والشرائع الدينية 
وإليه حيج أهل الصني وتغلب عليه أهل اإلسالم باهلنـد  " بسمبل"وطلب إليه أن يأذن له بإعادة بناء معبد بوذى ىف موضع 

  .فخربوه وسلبوه
عن عدم إمكانه السماح ببناء معبد بوذى ىف أرض اإلسالم وأراد أن يرضى ملك الصني ، فقرر "حممد تغلق "فاعتذر 

 السطان معه للسفر أن يرسل له هدية عظيمة القدر حيملها إليه وفد يرأسه ابن بطوطة اجلرئ الذى الخياف البحر ، وعني
أيضاً ، وقد أمر " حممد اهلروى"وهو من فضالء أهل العلم وبعث معه األمري الفارسى " ظهري الدين الزجناىن " باهلدية األمري

 .)٧(.هلم ملك الصني بالضيافة مدة السفر ببالده 

  املبحث الثالث
  العالقات اإليرانية الصينية

وينقسم هذا املبحث إىل ثالثة أقسام هى العالقات السياسية والعالقات االقتصادية واالستراتيجية والعالقات الثقافيـة  
  فقد حاول الفرس منذ عصورهم القدمية مزامحة العرب : نبدأ بالعالقات السياسية 

                                                
  ١٦٦م ، ص١٩٩٩الصني معجزة اية القرن العشرين ، مركز األهرام للترمجة والنشر، الطبعة األوىل ، القاهرة ،: ابراهيم نافع )١(
  .١٤ت العرب والفرس إىل اهلند والصني ،صأخبار رحال: سليمان التاجر )٢(
  . ١٤٧و١٤٢ص ١٩٩٠العادات الشعبية ىف األعياد الصينية ، دار النشر باللغات األجنبية ، الطبعة األوىل ، بكني، : شينغ، تشى )٣(
  . ١٧٩، ص ١٩٩٥، الطبعة األوىل ، الكويت "امللف الضائع " املسلمون ىف الصني: مجال حممد عبد املنعم ) ٤(
  ١٤٤-١٤٢تاريخ آسيا احلديث واملعاصر ، ص) : آخرون ( رأفت غنيمى الشيخ و| د)٥(
  .م ، دار النشر الصينية عرب القارات ١٩٩٨-١٩٥٨منطقة نينغشيا الذاتية احلكم لقومية هوى : الصني )٦(
  . ١٦٥،١٦٦ت ص.د ،مطبعة دار املعارف ، القاهرة)حتقيق ودراسة وحتليل (ابن بطوطه ورحالته : حسني مؤنس | د)٧(
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جتارة الصني واهلند املارة بـاخلليج   على منافع التجارة كما أن الفرس ىف العصور التالية استطاعوا فرض سيطرم على
العرىب ولكن سيطرم مل حترم العرب من املشاركة الفاعلة ىف حركة التجارة نظراً خلربم الطويلة ومعرفتهم الواسعة ببناء 

  .لصني السفن واإلحبار ىف مياه احمليط اهلندى وحلاجة الفرس إىل موائنهم الىت كانت متثل نقطة االنطالق ملراكب اهلند وا
وهى ديانة فارسية أسسـها زرادشـت ىف القـرن    " كالزرادشتيه "وىف وقت مبكر دخلت إىل الصني ديانات أجنبية 

رممثال ىف الـروح  السادس قبل امليالد ،و قامت على اإلميان بوجود صراع بني اخلري ممثالً ىف اإلله آهورا مزدا ، وآخر للش
  )١("اهرمين"الشريرة 

التجارة والوقائع بينهم وبني اإليرانيني نادرة ولكنهم يلبسون بالتورانيني كثريا وأمـا العـرب   والصينيون يذكرون ىف 
فأجانب أعداء ميثلهم الضحاك أحد األرواح الشريرة الثالثة الىت دمرت إيران ، ولكن هلم مع هذا صالت صهر ومـودة  

  .)٢(ات وهذا يتجلى ىف العهد القدمي ىف تزاوج ثالثة أبناء أفريدون بثالث بن
ومساهم الرومـان  " يتها " وهناك قصة لقيصر الروم وخاقان الصني مع رام مفادها أن اهلياطلة الذين مساهم الصينيون 

ephathalitier    أو اهلون البيض والظاهر أن اهلياطلة هم الذين ذكروا هنا ىف قصة خاقان الصني ، وقال صـاحب ،
الد الروم واهلند وممالك الترك والصني بإقبال رام بكليته على اللعب واللـهو  الكتاب مث تواترت األخبار واستفاضت ىف ب

  .)٣(وإمهاله ألمر اجليش
حبسب املـؤرخ   " هرمزجان"كيلو متراً عن ميناء  ٦٠٠هناك معرض لألحصنة كان يقام ىف مدينة شرياز الىت تبعد حنو

البضائع الىت تباع وتشترى ىف هذا املعرض بني اإليرانيني  فإن األحصنة الفارسية واخلزف الصيىن كان يعد من أهم" شى لو"
  .)٤(والصينيني

مع بداية حكم ساللة منغ وقعت احلرب بني االمرباطورية الصينية ومنغوليا وأصبحت  احلاجة ملحـة إىل األحصـنة   
والشك .مل يالئمها ىف الصني ألن الطقس أرسلت أعداد من األحصنة الفارسية إىل الصني إما براً أو حبراً لكنها ماتت مجيعاً

أن السالجقة  الذين حكموا باإلسالم إيران ، قد اتسع ملكهم على أيام ملكشاه فامتد من حدود الصني إىل حدود الشام 
أما الوزير نظام امللك الطوسى فقد كافأ جنوده الذين بلـغ  .)٥(، ومن أقصى بالد املسلمني مشاالً إىل حدود اليمن جنوباً

إذا كانت غارات املغول ىف شرق العامل وغربه .)٦(ن بواسطة جيشه من أن ميد نفوذه إىل بالد التتار والصنيقوامهم ومتك
سبباً ىف البداية ىف خلق التطاحن بني الفرس والعرب من ناحية ، وبني الصينيني وأهل التبت من ناحية أخرى ، فإا كانت 

  .)٧(كذلك سببا ىف إجياد التوافق والتعاون بينهم 
دخل اإلسالم إىل مشال الصني بواسطة الترك ىف عهد جنكيز خان وحلفائه حيث مل يعبأ بالدين وكان جيمع حوله إناس 

وبعد أن قام جنكيز خان بإاء )٨(من مجيع امللل والنحل ودخل ىف جنده كثري من الترك واألفغان والباتان والفرس والعرب

                                                
  ٢١٨م ص١٩٨٤تاريخ آسيا احلديث ، مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة ،: جاد طه | د)١(
  ت.،اموعة الرابعة فارسية  ، دار مصر للطباعة ، القاهرة د) مغامرات األمري اسفنديار (أساطري الشعوب ) : آخرون (أبراهيم عزوز و)٢(
عبد الوهاب عزام ، اجلزء االول ، الطبعة الثانية ، اهليئة املصـرية  /الفتح بن على البندارى ، حتقيق دالشاهنامه، ترمجة : ابو القاسم الطوسى )٣(

  ٧٩م ص ١٩٩٣العامة للكتاب ، القاهرة 
  ٩٣-٩٢املرجع السابق ، ص)٤(
ابراهيم أمني الشـوارىب ،  | ربية  دتاريخ األدب ىف أيران من الفردوسى اىل السعدى ، اجلزء الثاىن ، نقله اىل الع: ادوارد جرانفيل براون )٥(

  ٢١٢و ٢١١م ، ص ١٩٥٤مطبعة العادة مبصر ، القاهرة 
  ٢٢٨املرجع السابق  ، ص)٦(
  . ٥٦٣، ص  ٢املرجع السابق ، ج)٧(
  . ٢٧١م ص ١٩٧٣أجزاء ، ترمجة حجاج نويهض  ، بريوت ،  ٤حاضر العامل األسالمى ، : لوثروب ستودارد )٨(
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وقد تساوى كل .)١(وفيه قسم مملكته اجلبارة بني أبنائه) م ١٢٢٤|ه ٦٢١(بإاء فتوحاته عقد جملس شورى املغول عام 
  .)٢(من إيران والصني ىف البالء الذى أصاب كل منها جراء غارات جند جنكيز خان عليهما 

إن جنكيز خان ذلك القائد املغوىل الذى فتح بالد املسلمني والصني قد جعل فدية املسلم أربعني مثقال " اجلويىن"يقول 
ب وفدية الصيىن مثن محار واحد فقط ، ىف حني تقول مصادر أخرى بعكس ذلك متاماً ، فتؤكد أن جنكيز خان من الذه

اختار كثرياً من املسلمني حكاماً له ببالد ما وراء النهر وخراسان ، وعهد إىل كثري من البوذيني بأعمال ديوانه و أن حفيده 
  )٣(و ىف سفارة خاصة له من داخل الصني إىل كرمانقوبيالى خان قد بعث بالنصراىن األجنىب ماركوبول
إضـافة إىل  " هـاىب  "وشانتونج و" هونان "و" وهونان " " كانسو " وجند اليوم أن املسلمني يكثرون ىف مقاطعات 

مث خرج هوالكو من صحراء قراقورم ىف سنة مزوداً بتعليمات مشددة بـأن  )٤(تركستان الىت معظم سكاا من املسلمني
وكان يصطحب ىف محلته عددا كبريا من املهندسني ورجال املدفعية من أهل الصني "أملوت " شأفة احلشاشني ىفيستأصل 

  .)٥(ليستعني خبربم ىف أعمال اهلجوم واحملاصرة 
بالصني " فان شنج " باثنني من املهندسني اإليرانيني ىف حصار " قوبيالى خان " استعان )م ١٢٧٢/ه ٦٧١(وىف سنة 
( واآلخر يدعى امساعيل، وعندما خرج هوالكو خان ىف محلته على بغداد ىف سـنة " عالء الدين " ا يدعى وكان أحدمه

جلب معه ألفان من مهندسى الصني ليقيموا له املنجانيق وآالت احلصار، كمااستعان املنجم الفارسى ) م ١٢٥٢/ ه ٦٥٠
نيني ىف عمل الزيج الذى قدمه إىل هوالكو خان سـنة  املشهور واملعروف نصري الدين الطوسى جبماعة من املنجمني الصي

  .)٦()م ١٢٥٩/ه ٦٥٨(
متكن ) م١٢٩٤-١٦٢٠/ ه ٦٩٤-٦٥٩(وبعد اتساع االمرباطورية املغولية الىت بلغت أوجها ىف عهد قوبيالى خان 

ة أخرى وكانت تتضمن ماركوبولو من القيام برحلته اخلالدة ىف أرجاء هذه االمرباطورية الشاسعة الىت مل تبلغها امرباطوري
 )٧(الصني وكوريا واهلند الصينية إىل حدود إيران وآسيا الصغرى والقرم وجزءاً كبرياً من روسيا

  : العالقات الثقافية بني إيران والصني ) ب(
وترتبط الصني بعالقات ثقافية وطيدة مع إيران ، حيث أن املسلمني الصينيني على دراية تامة  باللغـة الفارسـية وأن   

بالذات هلا قواسم مشتركة مع ايران بسبب قرا من البالد ،وذكر مدير اللجنة الصينية ىف حمافظـة  " شني جيانغ"حمافظة 
أن بالده تدبلج األفالم اإليرانية إىل اللغة الصينية مشرياً إىل أا تنال إعجـاب املشـاهد   " جانغ تشون شيان" سينكيانج"

إىل اللغة الصينية وأنه حظى بترحيـب  " حبه هاى آمسان " لفيلم اإليراىن أبناء السماءالصيىن هناك ، كما أشار إىل دبلجة ا
  .)٨(اجلماهري الصينية ومت االتفاق على تنظيم مؤمتر للعالقات الثقافية بني إيران والصني

                                                
حيى اخلشـاب ،  | أمحد حممود الساداتى ، مراجعة د| خ خبارى منذ أقدم العصور وحىت العصر احلاضر ، ترمجة دتاري: ارمنيوس فامربى )١(

  . ١٧٩م ص ١٩٦٥القاهرة   
حيى اخلشـاب ،  | أمحد حممود الساداتى ، مراجعة د| تاريخ خبارى منذ أقدم العصور وحىت العصر احلاضر ، ترمجة د: ارمنيوس فامربى )٢(

  . ١٧٩م ص ١٩٦٥القاهرة   
  . ٢٦٥ص  ٣و ج ٥٦٨، ص ٢تاريخ األدب ىف إيران من الفردوسى إىل السعدى ، ج: ادوارد جرانفيل براون )٣(
  . ١٨٢و ١٨١تاريخ خبارى ، ص: ارمنيوس فامربى )٤(
  . ٥٦م ص ١٩٧٣تركستان الصينية ، بريوت : حممود شاكر )٥(
  ٢٦٥ص ٣وج٣٨٩، ص ٢تاريخ األدب ىف ايران ، ج: براون )٦(
  .٥٦٩املرجع السابق ، ص)٧(
عبد الوهاب عزام ، اجلزء األول ، اهليئة املصـرية العامـة   | الشاهنامه ، ترمجة الفتح بن على البندارى ، حتقيق د: ابو القاسم  الفردوسى )٨(

  . ٧٨م ص  ١٩٩٣للكتاب ، القاهرة ، 
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سـم  ، بدأ تدريس اللغة الفارسية على مستوى اجلامعات الصينية وذلك ىف ق) مشسى. ه ١٣٣٦|م ١٩٥٧(وىف عام 
  )١(اللغة الفارسية بكلية الدراسات الشرقية جبامعة بكني دف تأمني احتياجات القوات االمنية خمتلف األجهزة بالدولة 

وتدرس اللغـة  بالصني بدعم من املستشار الثقاىف اإليراىن " ناجنينج"اللغة الفارسية ىف جامعة  لتدريسومت إنشاء فصل 
وقد مت تأسيس  جامعة بكنية بأقسام اللغة الفارسية بكليات املشرق بأربع جامعات هى الفارسية وآداا  باجلامعات الصيني

  .)٢(م و قبول العديد من الطالب١٩٥٧قسم اللغة الفارسية ىف عام 
مشى على أساس اإلتفاقية الىت وقعت . ه١٣٧٦وقسم اللغة الفارسية جبامعة شنغهاى الدولية افتتح هذا القسم ىف عام 

م ويدرس  ١٩٧٤مت تأسيس قسم اللغة الفارسية ىف عام : ىت بطهران مع جامعة شنغهاى وىف جامعة لويانج بني جامعة ش
اآلن طالب اللغة واألدب الفارسى ، كما يتم تدريس اللغة للجيش وأفراد األمن الصينيني ويوجد باملكتبة ما يقرب  مـن  

  .ريخ إيران واجلغرافيا ستمائة كتاب ىف اللغة الفارسية ومنها كتب ىف الديانات وتا
كما تدرس اللغة الفارسية ىف التعليم اإلبتدائى والتربية ببكني ويوجد قسم اللغة الفارسية ىف سينكيانج حيث وافقـت  

بكتابة مقال ىف إطار التبادل الثقاىف بني الصـني  " وقام سينج بينج شون .)٣(بتدريسها للطالب" ارومتشى"جامعة مدينة 
كنـوز اآلثـار   " ، مبناسبة بداية نشر كتاب"كانة البارزة والتارخيية ألربع شخصيات ىف الثقافة اإليرانية امل" وإيران بعنوان 

 )٤(الكالسيكية

ويقوم أساتذة اللغة الفارسية باجلامعة بالترمجة والتحقيق ىف هذا املركز وحىت اآلن مت ترمجة عشرات الكتـب األدبيـة   
االيرانية كما ترمجت احلكم واألمثال اإليرانية إىل اللغتني الصينية واإلجنليزية كما ترمجت والتارخيية املتعلقة بإيران والثقافة 

  .)٥(شاهنامة الفردوسي واملثنوي  املعنوى
وأول هؤالء الشعراء هومريوس إيران وهو أبو القاسم الفردوسى الطوسى حيث قام أحد الكتاب الصـينيني بتـأليف   

  يتعلق بالشاهنامه ومؤلفها الفردوسى " شرح خمتصر حول األدب " كتاب بعنوان 
سـتان لسـعدى   كما ترجم الكًلسـتان والبو .كما ترمجت قصة رستم وسهراب من اللغة الروسية إىل اللغة الصينية 

  .)٦(الشريازى ،وقام أحد العلماء الصينيني بترمجة كتاب الگلستان إىل اللغة الصينية
بترمجة الكلستان من اللغة اإلجنليزيـة إىل  " شوى جيان فو"م وىف ذكرى الشاعر سعدى قام السيد   ١٩٨٥وىف عام 

ف الصداقة اإلنسانية الكربى وذلك خالل إن سعدى هو هد" ىف كلمته عن سعدى " زنك زن دوو " الصينية ، كما قال 
  .مؤمتر مصادر الثقافة الصينية  ىف ذكرى تأبني الشاعر سعدى 

" مث قام فضيلة الشـيخ  ) ٧(وكان ثالثهما الشاعر الصوىف مولوى ورابعهما األستاذ البارز ىف الغزل حافظ الشريازى 
ديوان شعر روائى للشاعر سعدى الشريازى ، كما قـام   دون أن يسعى وراء اجلاه واملال بترمجة أول" وانغ جينغ تشاى 

                                                
و  ٩٦، ص ١٣مشـس ، مشـاره ييـايي    . ه١٣٨٠ايتسان گروه اجرايي گسترش زبان فارس ، سال سوم ، مشاره سوم ، : سخن عشق )١(

  . ٩٧ص
  ش.ه ١٣٧٨گروه اجرايي گسترش زبان فارسى ، سال اول ، مشاره سوم ، ران  : فضلنامه ى عشق نامه )٢(
  . ٩١املرجع السابق ، ص)٣(
  . ٢٠٣ش ، ص.ه  ١٣٨٥جملة سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمى ، سال هشتم ، مشأره سوم ، تابستان : فصلنامه ى سخن عشق )٤(
- ٩٧، ص  ١٣گروه اجرايي گسترش زبان فارسى ، اخبار و گزارشها ، سال سوم ، مشاره سوم ،ران مشاره  ييـايي  : سخن عشق )٥(

١٠٠ .  
  ١٠٢-٩٩مشسى، ص. ه١٣٨٠ش زبان فارسى ، اخبار وگزارشها سال سوم، مشاره دوم ، ارگروه اجرايي گستر: سخن عشق )٦(
الشخصيات اإلسالمية البارزة ىف الصني ،تعريب حممود يوسف ىل هواين ، طبعة دار النشر باللغات األجنبيـة ،  : حممود يوسف ىل هواين )٧(

  ١٥٧ص.م ١٩٩٣بكني ، الصني 
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بترمجة أول ديوان شعر فارسى منقول إىل إللغة الصينية ،كما راجع عدداً من تفاسري القرآن الكـرمي بـاللغتني العربيـة    
  .)١(والفارسية 

در العربية والصينية الذى استقى معلوماته من أوثق املصا" بانغ شى تشيان"وهناك شخصية إسالمية صينية أخرى تدعى 
كما كان هناك اإلمام الوطىن .)٢(مع مقارنتها مبا كتبه األملان واإليطاليون واالجنليز والفرنسيون واألتراك والفرس وغريهم 

من كبار علماء اإلسالم ىف تاريخ الصني احلديث فلم يكتف بدراسته اللغتني العربية والفارسـية بـل   "هاده تشنغ" الشيخ 
  .)٣(ية واألوردية ، وكان يرجتل املواعظ يوم اجلمعة بالعربية والفارسية واإلجنليزية األورديةدرس االجنليز

وللتواصل الروحى والثقاىف لشعب الصني وخاصة املسلمني عالقة قدمية وطويلة باللغة الفارسية  من خالل نشر أصول 
ة ىف التفسري واألحكام والصرف والنحـو العـرىب   التعليم الديىن ىف هذه البالد ، وقد مت تدريس عشرات الكتب الفارسي

كما كانت هناك عالقات ىف جمال الفنون بني كل من ايران والصني حيث ترجع شهرة إيران ىف .)٤(واألخالق والتصوف
ىف ميدان  الفخار واخلزف اىل أزمنة سحيقة سابقة على اإلسالم  ، واستمر ازدهار صناعة اخلزف ىف إيـران ىف العصـر   

  .اإلسالمى
ومت العثور على صورة جللدة كتاب إيرانية مزدانه بالفروع النباتية والسحب الصينية وجامة وسطى مع حبور مستطيلة 
تصلها دوائر مقصصة كما ىف سجاجيد تربيز تعرب عن إيران ىف القرن العاشر اهلجرى و موجودة ىف متحف الفن االسالمى 

األزرق الكوبلت أو األخضر ، وعلى حافات األطباق جند إطـاراً مـن   وجند الزخارف والكتابات باللونني )٥(بالقاهرة 
أقواس متصلة  ومن هذا النوع قدور ذات مقابض وهلا غطاء متصل مبفصل عند فوهتها وهذا النوع من الزخارف متأثر ىف 

  ).م٩٠٦-٦١٨(أشكال أوانيه  وبعض زخارفه بزخارف الصني من عهد أسرة تانج 
) م١٢٧٩- ٩٦٠( نوع رقيق صنع حماكاة ألواىن البورسيلني الصيىن من عهد أسرة سونج  ومن أنواع اخلزف اإليراىن

وكـذلك  )٦(ىف أسلوب صناعته وتتألف من أفرع نباتية متموجة أو كتابات كوفية ونسخية   ورسوم طيور وحيوانـات 
تألف زخارفه من رسوم نباتية وت"سلطانباد "األنواع املرسومه باألزرق  واألسود حتت طالء شفاف نوع ينسب إىل مدينة 

  .)٧(منها أزهار اللوتس وأفرع وأوراق قريبة من الطبيعة وطيور وحيوانات وصور آدمية 
وازدهرت ىف العصر الصفوى صناعة نوع من اخلزف ذى الربيق املعدىن وجمموعة من األواىن معظمها دوارق كمثرية 

  . )٨(ةالشكل وزهريات وسالطني عميقة نصف كروية وفناجني صغري
كذلك ينسب إىل إيران ىف العصر الصفوى أنواع من اخلزف صنعت تقليداً ألواىن البورسيلني الصيىن املعاصرة مرسومة 

  . )٩(باألزرق واألسود على أرضية بيضاء ومعظم زخارفها رسوم طيور وحيوانات ىف مناظر طبيعية على الطراز الصيىن 
وكان انتشار األجبدية االيرانية بني الترك نتيجة حمضة للعالقات التجارية ، ومن هنا مل يكن النتشارها بني التـرك أى  

أى نشاط تبشريى عاملى وظلت الواليـات   -وهى الديانة القومية لإل يرانيني -تأثري ديىن فضالً عن أن الديانه الزرادشتية 
  .)١(الغربية بعد فتح االسكندر وتعرضت بذلك للتأثري البوذى الوافد من اهلند الشرقية إليران منفصلة عن الواليات 

                                                
  ٦٦م ، ص١٩٦٤عرب عرب التاريخ ، طبعة دار املعارف ،القاهرة الصني وال: حممد حممود زيتون )١(
  ٨٩مشسى  ، ص. ه ١٣٧٨گروه اجرايي گسترش زبان فارسى ، سال اول ، مشاره سوم ، ران : فصلنامه ى عشق نامه )٢(
دار التأليف والنشـر ، القـاهرة   دراسات ىف الفن الفارسى ، اخلزف اإليراىن لألستاذ عبد الرؤؤف على يوسف ، : اهليئة العامة للكتاب )٣(

  ٧٩م ص ١٩٧١
  . ٦٤املرجع السابق ، ص)٤(
  ٨٦و ٨٥دراسات ىف الفن الفارسى، ص: اهليئة العامة للكتاب )٥(
  . ٨٧و٨٦دراسات ىف الفن الفارسى، ص: اهليئة العامة للكتاب )٦(
  ٩٠و ٨٩املرجع السابق ، ص)٧(
  ٨٨املرجع السابق ،ص)٨(
  ٢٧الترك ىف آسيا الوسطى ، صتاريخ : بارتولد .و)٩(
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  :ومل يفت األدباء اإليرانيني ذكر الصني ىف أشعارهم من ذلك ما ذكره أحد الشعراء الفرس بقوله 
ا أم ىف حالـة  أيها امللك جيب محل رسالة فتوحاتك إىل الصني  فطاملا أم بصدد قراءة تلك الرسالة لن يقرأوها طامل

  )٢(غضب
، ونرى عبد الرمحن الباهلى يقول ىف أحـد  " التركستان" وتعرف الصني ىف الشاهنامه وىف الكتب العربية أيضاً باسم 

  :أشعاره  
ــر   ــرب بلنجـ ــربين قـ ــا قـ   وإن لنـ
ــه ــذى ىف الصــني عمــت فتوح ــا ال   فأم

  

ــرب  ــن قـ ــك مـ ــتان يالـ ــني اسـ ــرب بصـ   وقـ
  وهـــذا الـــذى يســـقى بـــه ســـبل القطـــر

  

وغريه ، وىف قصة اسكندر ومواضع أخرى واذا استثنينا تركستان جند أن صالت إيران بالصني قليلة جـداً ىف  احلرير 
  .)٣(، وإن يكن التاريخ حيدث بسفارات بني الصني والساسانيني " الشاهنامة"

ر املغوىل األول ىف وىف منظومة منطق الطري الرمزية والىت نظمها الشاعر الصوىف فريد الدين العطار الذى عاش ىف العص
" وهى كلمة فارسـية تعـىن   " سيمرغ " إيران ، تبحث الطيور عن الطائر الومهى املعروف بالعنقاء أو كما يسميه الفرس

وتبدأ بتوجيه اخلطاب والترحيب بثالثة عشر طائراً ينعقد م الس فيقررون أنه البد مـن أن خيضـعوا   "  الثالثني طائراً
لونه مرشدا هلم أثناء حبثهم عن العنقاء حىت يوفقوا إىل العثور عليها ، مث خيتارون اهلدهد كما هـو  أنفسهملواحد منهم جيع

معروف مشهور جداً بني املسلمني إلنه كان رسول سليمان إىل بلقيس ملكة سبأ ، ويأخذ اهلدهد ىف خماطبتهم حبـديث  
  )٢()٤( طويل ينتهى ذه األبيات الىت يتمثل فيها جتلى العنقاء وظهورها

  :واألبيات هى 
بداية أمر السيمرغ ياللعجب العجاب ، إا اجتازت جملوة الطلعة منتصف الليل بديار الصني فسقطت ريشة من ريشها 
ىف وسط تلك الديار، فال جرم أن عم اهليجان العامل، وتصور كشخص شكل تلك الريشة الفريدة وأما من رأها فقد تعلق 

الريشة حمفوظة اآلن ىف متحف تصاويرالصني ، فاطلبوا العلم ولو بالصني كما قال الرسـول  ا ىف حلظة وحيدة ، وتلك 
الكرمي، ولو مل يبد نقش هذه الريشة واضحاً للعيان ، ملا عمت الدنيا تلك اجللبة أو ذلك اهليجان ووصف هـذه الريشـة   

  .)٥(ل واألهواءالبداية له وال انتهاء ، فمن اخلري أن جنمل احلديث عنها والنكثر االقوا
  .يتضح بعد هذا العرض أنه كانت توجد هناك عالقة وطيدة على الصعيد الثقاىف بني البلدين 

                                                                                                                                              
ش ، .ه١٣٧٧دا نشگاه عالمه طباطبائى ، مشاره چهارم ، سال دوم ، ـران تابسـتان  : جمله دانشكده ادبيات فارسى وزبااى خارجى )١(

  :والبيت  بالفارسية  ٧٦ص
  .نامه فتح تواى شاه به چني بايدبرد     تاچون آن نامه خبوانند خنوانند ارتنگ

  ٨٧الشاهنامه ، ص: سم الفردوسى ابو القا)٢(
  ٦٤٩تاريخ األدب ىف إيران من الفردوسى إىل السعدى ، اجلزء الثاىن ، ص: ادوارد جرانفيل براون )٣(
املكتب املصرى لتوزيع املطبوعات ، القـاهرة ،  ) دراسة وترمجة ( منطق الطري لفريد الدين العطار النيسابورى : بديع حممد طه مجعة | د)٤(

  ١٨٧ص م  ١٩٧٥
)٢( ( 

  .املرجع السابق )٥(
  واألبيات بالفارسية 

  ابتداى كار سيمرغ اى عجب                        جلوه گر بگذشت درچني نيمشب -
  درميان چني فتاد ازوى پرى                        ال جرم پرشورشد هركشورى -
  هركسى نقشى از آن پر برگرفت                   هركه ديد آن نقش كارى درگرفت  -
  هست آن پرد ر نگارستان چني                     اطلبوا العلم ولو بالصني ببني -
  گرنگشىت نقش پد عيان                             اين مهه غوغا نبودى درجهان  -
  نه بن              نيست اليق بيش ازين  گفنت سخنچون نه سر پيداست وصفش را -



- ١٨  - 

  -:العالقات التجارية واالقتصادية واالستراتيجية  بني إيران والصني ) ج 
إن إيران الىت حتتل املرتبة الرابعة ىف تصدير النفط ىف العامل ، وهى ثالث أكرب مصدر للنفط للصني ، ومتتلـك إيـران   
مصادر متعددة ورخيصة من النفط والغاز تشكل أمهية كربى الستهالك الطاقة ىف الصني ومن مصلحة الصني االحتفـاظ  

  .)١(منية ىف جمال الطاقة إىل احلد األدىن ختفيف خماوفها األ أجلبعالقات ودية مع طهران من 
إتفاقاً لتطوير املرحلة احلادية عشـرة  مـن   ) (cnpcىف الصني " اموعة الكربى للطاقة " على صعيد آخر ، أت 

 sinopec" ( سـينوبيك  " مشروع حقول جنوب فارس ووسعت عملياا التشغيلية اإليرانية  وعقـدت جمموعـة   

group ( م ، صرح ٢٠١٠النفطى، وىف شهر ديسمرب " داوران" مليار دوالر لتطوير حقل  ٢جتارية بقيمة الصينية صفقة
اإليرانية ، وسـوف   –م سوف تتحسن العالقات الصينية ٢٠١٠أنه  ىف عام " مهدى صفارى"السفري اإليراىن ىف الصني 

  .)٢(تستمر التجارة املتبادلة واملصاحل النفطية بني البلدين 
أا تلقت دعوة من إيران لزيارة مواقعها النووية قبيل أنعقاد جولة أخرى من احملادثات متعدة األطراف أكدت الصني 

  )٣(هذا الشهر ىف مدينة استانبول
وىف حترك دبلوماسى آخر أكدت الصني على زيارة سيقوم ا الرئيس الصيىن هو جيننتاو للواليات املتحدة ىف الفترة ما 

وضمن املسائل املتوقع أن يتناوهلا . يناير وسيلتقى خالهلا مع الرئيس األمريكى باراك أوباما |  كانون الثاىن ٢١-١٨بني 
  )٤(اللقاء بني الزعيمني مسألة األسلحة النووية اإليرانية

وتعمل الصني ىف الوقت احلاضر على تعبئة الفجوة النامجة عن انسحاب الشركات الغربية والشرق آسيوية من املشاركة 
عالوة على ذلك هيأت الصني األجواء إليران من . ارية مع إيران بسبب العقوبات الدولية واألوروبية املفروضة عليها التج

يعتقد اخلرباء أن بكني تشعر بأن إيران نووية مـن  )٥( .أجل االلتفاف على العزلة الدولية الىت تدعمها الواليات املتحدة 
نطقة اخلليج الفارسى، وجتدر اإلشارة إىل أن الصني ساعدت ايران ىف العديـد مـن   شأا أن ختدم املصاحل اجليو سياسية مل

  .)٦(املناقشات الىت مت تداوهلا ىف جملس األمن الدوىل
وكانت هناك زيارات متكررة ملسؤولني رفيعى املستوى ، مما خلق انطباعاً بأن الصني تقدم املساعدة لطهران ومنحها 

اإليرانية تقف عائقاً أمام العقوبات  –والشك أن العالقات الصينية . )٧(وية للشعب اإليراىنالصفة الشرعية لسياستها النو
املفروضة ،وتواجه الصني معضلة حول مسألة فرض العقوبات على إيران، فالصني تتمتع بروابط جتارية واستراتيجية بالغة 

  )٨(األمهية مع اجلمهورية اإلسالمية ىف إيران
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لشؤون حظر االنتشار واحلد النووى ومراقبة األسلحة ىف وزارة اخلارجية أن الصني ىف الوقت  وصرح املستشار اخلاص
الراهن هى الدولة الوحيدة الىت متتلك صناعة نفطية وغازية وعلى استعداد للتعامل مع إيران أما بقية الدول فقد انسحبت 

غري متماثلة نظراً للعزلة الىت تعيشها إيران وهى حتتـاج   إن العالقات بني الصني وإيران)١(" إم الصينيني يقفون مبفردهم
  )٢(للصني أكثر مما حتتاج الصني إليران

م، أشار الرئيس اإليراىن حممود أمحدى جناد إىل أنه ميكن تصعيد حجم التجارة بـني إيـران    ٢٠١١وىف شهر سبتمرب 
ريع مشتركة بقيمة تصـل إىل مـائىت مليـار    والصني إىل مائة مليار دوالر ىف غضون مخس سنوات واالستثمار ىف مشا

  )٣(دوالر
وتعارض الصني بشدة العقوبات والضغوطات أحادية اجلانب الىت تفرضها الدول الغربية والواليات املتحدة على إيران 

ىف شنغهاى ىف وقت مبكر من هذا العام ، )(world expo 2010بسبب قضيتها النووية ، وخالل زيارة ملعرض العامل 
  )٤(" لدينا عالقات جيدة مع الصني وال يوجد سبب إلضعاف عالقتنا مع الصني: "أمحدى جناد قال 

ومن املتوقع أن تتوطد  العالقات بني الصني وإيران وتتعمق ىف املستقبل وسوف تعتمد الصني على الشرق األوسـط  
  .)٥(م  ٢٠٠٦ىف عام % ٤٤م باملقارنة مع  ٢٠١٥من وارداا النفطية حبلول عام %  ٧٠بنسبة 

عدة أشهر مـن الـرفض ، وىف    لقد أيدت الصني على مضض فرض جولة رابعة من العقوبات الدولية على إيران بعد
قالـت  ,م  ٢٠١٠وىف شـهر أكتـوبر    )٦("الباب ال زال مفتوحاً أمام الوساطة الدولية " الوقت نفسه أكدت على أن 

وقال املتحـدث  " تساعد إيران على تطوير تكنولوجيا الصواريخ واألسلحة النووية " الواليات املتحدة إن شركات صينية 
إن حكومىت سوف تتقصى احلقائق حول هذه املسائل الـىت  ""وانغ باودونغ "الواليات املتحدة بأسم السفارة الصينية ىف 
من جانب آخر تتهم الواليات املتحدة الصني ببيع ايران معدات ، من بينها ألياف كربونيـة  )٧("أثارها اجلانب األمريكى 

  .)٨(لطرد املركزى وإنتاج الصواريخ عالية اجلودة بدأت إيران باستخدامها أربع سنوات لتطوير أداء أجهزة ا
" أوضحت الواليات املتحدة أا مل تطلب من الصني ختفيض عمليات شراء الطاقة من إيران وال حتتاج الصني إلـاء  

أن يشعل هذا " مؤسسة بروكينغز"من " إيريكا دوانز"ومع ذلك ختشى " تعاوا ىف جمال الطاقة مع إيران على أساس دائم 
إن ماختشاه الشركات اليابانية واألوروبية : " األزمة بني الشركات األوروبية واآلسيوية وحكومتها ، و قالت  النهج فتيل

                                                
(1)pomfret ,john:"U.S.says Chinese businesses and banks are by passing U.N.sanctions 
against Washington post ,October 18,2010  
http://www.washingtonpost.com\wp-iran"the 
(2) Mackenzie,peter :"Acloser look at china-iran relations," can china studies , sebtember 
2010, 
(3) Iran-china strong ties concern u.s a," Almanar , sebtember 29,2010, 
http :\\www almanar.com.1b \newssite\newsdetails.aspx?id=155951language=en 
(4) Junbo,jian."iran vote shows china,s western drift,"Asia times on line , june 25,2010, 
http://www.atimes\china\lf25ad02.html 
(5) park,john s :"iran primer: iran and china,"Tehran bureau , October 29,2010, 
http://www.pbs.org\wgbh\pages\frontline\tehranbureau\2010\10\iran-primer-iran-and-
chin.html 
(6) Zhaogen ,chu:"sanctions on iran,dilemma for china" xinhua, October 26,2010, 
http://news.xinhuanet.com\english2010\indepth\2010-10\26\c-13575506.htm 
(7) "china backs uN sanctions against iran , says diplomacy should continue,"times of 
ondia, 
http://timesofindia.indiatimes.com\world\china\china-backs-un-sanctions-against-
june10,2010, 
(8) pomfret,john:"u.s.says Chinese businese businesses and banks are by passing 
u.N.sanctions against the Washington post, october 18,2010 
http://www.washingtonpost.com\wp-
iran,dyn\content\article\2010\10\17\ar2010101703364.html 
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إىل حد كبري هو أا تركت ورائها مشاريع بغنائم حقيقية ىف إيران ، والقلق األكرب هو أن هذه الشركات تنحت جانبـاً  
  )١(حتت الضغط وحلت حملها الشركات الصينية 

باسم اخلارجية الصينية ىف أحد املؤمتر إن الصني حتث األطراف وثيقة الصلة على بذل املزيد من اجلهود  املتحدثوقال 
الدبلوما سية ىف حل القضية النووية اإليرانية بعدما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية ىف إيران أن حمادثات تبادل الوقود قد 

 .)٢(انتهت

رزة ىف لقاء مع نائب رئيس الربملان اإليراىن واتفق اجلانبان على تعزيز التعاون والتبـادل  اجتمعت املشرعة الصينية البا
، وقد لعب الس الوطىن لنـواب الشـعب   "العالقات الصينية اإليرانية تنمو بإطراد وبطريقة صحية  أنالربملاىن ، وقالت 

  .)٣(ثنائية على كافة املستوياتالصيىن والس اإليراىن دوراً ال غىن عنه ىف تعزيز العالقات ال
وىف مراسم افتتاح الدورة السادسة عشرة لأللعاب اآلسيوية ، وهو مهرجان مسابقات رياضية متعددة عقد ىف مدينـة  

م ، أشارت املسؤل الصيىن ىف كلمته أمـام احلضـور اىل اخللـيج     ٢٠١٠نوفمرب   ٢٧-١٢ىف الفترة ما بني " غوانغزو"
" التشـويه " وعقب ذلك ، نظم اإليرانيون احتجاجـات نـددت مبـا أمسـوه     " اخلليج العرىب " الفارسى ناطقا امسه  

  )٥( إعتذاراً إليران حول ذلك اخلطأوبعد ذلك بوقت قصري أرسلت الصني.)٤(لالسم
وقام الرئيس خامتى بأول زيارة رمسية للصني برفقة وفد يعكس مستواه أمهية املناسـبة تعزيـز العالقـات التجاريـة     

قتصادية ىف مقدمة اهتمامات طهران حيث ويتعاون البلدان ىف خمتلف ااالت الصناعية وخصوصا جتهيـزات قطـار   واال
  )٦(األنفاق ىف طهران 

كما قام مساعد الرئيس الصيىن بزيارة رمسية إليران لبحث سبل تنمية العالقات ىف ااالت كافة وأمهها الطاقة واملناجم 
م حـواىل بليـون   ١٩٩٩ة االستثمار املتبادل ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بينـهما عـام   والسياحة والثقافة ومحاي
  )٧(. وأربعمائة مليون دوالر

وذكرت وكالة رويترز من بكني أن مسئول إيراىن قد قال إن جمموعة سينوبك الصينية للغاز وقعت إتفاقًا قيمته سبعني 
ثـاىن  " سينوبك"يعى املسال مع إيران ، ومبقتضى مذكرة التفاهم تشترى بليون دوالر لتطوير حقل نفط وشراء الغاز الطب

  )٨(مليون طن من الغاز املسال على مدى ثالثني عاماً من إيران  ٢٥٠أكرب شركة صينية ىف صناعة النفط 
ميـة والدوليـة   مكانة مركزية ىف العالقات املتبادلة بني الصني وإيران ، وتلعب االعتبارات احمللية واإلقلي النفطوحيتل 

 ٧٠م  بقيمة ٢٠٠٤عاماً ىف أكتوبر  ٢٥دورها ىف إبراز هذه املكانة وتطويرها وىف هذا اال وقع البلدان اتفاق طاقة مدته 
  مليار دوالر تزود مبوجبه إيران الصينيني بالغاز السائل

                                                
(1) Javedanfar,meir::"china,s risky iran strategy ,"the diplomat,october 28,2010 
http :\\the-diplomat.com\china-power\2010\10\28\chinas-risky-iran-stategy 
(2) pomfret,john:"u.s.says Chinese businese businesses and banks are bypassinU.N. 
sanctions against the Washington post , october 18,2010, 
http://www.washingtonpost.com\wp-
iran,dyn\content\article\2010\10\17\ar2010101703364.html 
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  )١(والنفط
الصواريخ وأن احملادثات بني الـدولتني قطعـت   قامت إيران بالتفاوض مع الصني لشراء مصنع ينتج جيالً جديداً من 

  )٢(شوطاً بعيداً ىف هذا اال
احلكومة ىف طهران على مواصلة تطوير برناجمها النووى فإن الواليات املتحدة تقوم بتجييش القوى الكربى  إصرارومع 

ت أمهها املصاحل املشتركة املتنامية ضده لتشديد عزلته وحصاره دولياً ولطاملا تركز املوقف الصيىن على حزمة من االعتبارا
مع طهران والىت يأتى ىف القلب منها أمن الطاقة واألمن االقتصادى للتنني الصيىن الصاعد ، كما أن االيرانيني حباجة ماسة 
أيضاً لالحتفاظ بالصني كمصدر حيوى للمنتجات املختلفة  ىف ظل احلصار الدوىل املضروب على بالدهم مـن القـوى   

  .)٣(حيث حتصل ايران من بكني على مواد وسلع مل تعد متاحة هلا ىف السوق الدولية  الغربية
تقوم الصني مبساعدة إيران ىف بناء حمطة للطاقة النووية حيـث زودت إيـران ىف هـذا اـال بـأجهزة للفصـل       

  .)٤(الكهرومغناطيسى خاصة بأغراض انتاج النظائر املشعة عالوة على مفاعل نووى خطري
صدر مسئول ىف احلكومة األمريكية بأن الصني باعت ستة وتسعني صاروخا من طراز سـيلكوورم املضـاد   م وصرح

  )٥(للسفن إىل إيران
هل بكني ستخضع للضغوط األمريكية لوقـف  .. "وىف مقال بعنوان " هوجينتا"حممد خامتى الرئيس الصيىن  زاروقد 

عندما يكون الدواء أخطر ... "ت عنوان طهران بكني واشنطن التعاون مع إيران ، كما أشارت صحيفة الشرق األوسط حت
  .)٦("من الداء ، فإن ج كورى مشاىل صيىن إلسقاط احلجة االمريكية ىف منطقة شبه اجلزيرة الكورية 

ومارست الواليات املتحدة األمريكية ضغوطا شديدة بأمواهلا ، وضغوطا أخرى دبلوماسية مع الصني لتقليص تعاوـا  
  .)٧(مع إيران وحماولة قصره على ااالت السليمة فقط  النووىىف اال 

جية الصينية أن الصـني  وذكرت املتحدثة باسم وزارة اخلار)٨(و تلقت الصني  دعوة من إيران لزيارة املواقع النووي 
  .)٩(اجلولة اجلديدة من احملادثات بني إيران والقوى العاملية ىف وقت قريب  تبدأتأمل ىف أن 

  .وال شك أن هناك تعاون اقتصادى واستراتيجى يزداد يوماً بعد يوم بني الدولتني 
  خامتة البحث والتوصيات

ث اىل النتـائج والتوصـيات   توصل البح" املصادر الفارسية والعربية العالقات اإليرانية الصينية من خالل " ىف ختام حبث 
  -:التالية
كان لدى العرب رغبة جاحمة ملعرفة بالد الصني ، والشك أن التجارة هى من أهم البواعث الىت محلـت العـرب   :  أوالً

الل التجارة ىف األعم األغلب من األولني على تبادل املنافع واملصاحل مع غريهم ، وكان وصول اإليرانيني إىل الصني من خ

                                                
العالقات اإليرانية الصينية ، رائحة النفط وطعم التكنولوجيا ،موقـع خـاص   : خليل حسني استاذ العالقات الدولية ىف اجلامعة اللبنانية |د)١(

  م  ١٦/١٢/٢٠٠٨للدراسات واألحباث االستراتيجية
  ٤٥م ، ص١٩٩٣، القاهرة )النظام السياسى والعالقات اإلقليمية (إيران : اهليئة العامة لالستعالمات )٢(
بشري عبـد  | حدود الرهان اإليراىن على الصني ىف األزمة النووية مقال لألستاذ " م ،  مقال بعنوان ١/٥/٢٠١٠صحيفة احلياة اللبنانية ىف)٣(

  الفتاح
  ٤٧، ص) النظام السياسى والعالقات الدولية ( إيران : اهليئة العامة لالستعالمات )٤(
  . ٢٣و ٢٢م ،ص٢٧/١/١٩٨٧صحيفة السياسة الكويتية بتاريخ )٥(
  .م ٥/٤/١٩٨٧صحيفة االحتاد اإلماراتية بتاريخ )٦(
  .م٣٠/٦/٢٠٠٠صحيفة الشرق األوسط السعودية بتاريخ )٧(
  ٤٩-٤٨، ص) النظام السياسى والعالقات اإلقليمية ( ايران : هليئة العامة لالستعالمات )٨(
  م٢٠١١| ٥| ١٠وكالة شينخوا ، شبكة الصني ىف )٩(
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مع العرب والترك أثناء فتوحات " سينكيانج " خالل حدود بالد ما وراء النهر اىل األقاليم الشمالية الغربية واملعروفة باسم 
  .القائد املغوىل جنكيز خان 

متييزاً هلـم عـن   " اهلوى " و" ن اهلا" أمثال " املسلمون الصينيون " ظهر من بني الصينيني أنفسهم ما يعرف باسم : اًثاني
وهم مسلمو تركستان " اليوجور" األقليات القومية املسلمة األخرى الىت ما زالت الغالبية منها تقطن أوطاا األصلية ومنها 

  " .األرض اجلديدة " ويعىن بالصينية " سينكيانج " الشرقية الىت تعرف اليوم باسم 
ية جعلت اإلسالم الذى كان ىف حالة مشرفة على االنقراض ىف الصني ينبعـث مـن   انتشرت ىف الصني حركة ثقاف: ثالثاً 

جديد ، كما ساعد اتقان املسلمني الصينيني للغات العربية والفارسية والتركية ىف نشر اإلسالم بصورة أعمق وأوسع وجعل 
، وظهر العديد من العلماء الصينيني  البحوث حول الثقافة اإلسالمية علماً مستقالً دخل جمال البحوث الفلسفية ىف الصني

  الذين أسهموا بدور كبري ىف نشر احلضارة اإلسالمية
الشك أن ملوك الصني القوا الدين االسالمى بالترحيب ، وأشادوا باإلعجاب به حىت أم مل يترددوا ىف إرسـال  : اًرابع

لدين الذى اعتنقه التجار القادمون من الـدولتني  طلبات إىل الدولة االسالمية بغرض تعارفهم وزيادة معلومام عن هذا ا
  .األموية والعباسية 

مارس املسلمون شعائرهم الدينية ىف الصني بكل حرية وساعدهم ىف ذلك انتشار املساجد الىت بلغ تعدادها حنـو  : خامساً
عة من احلرية الدينية حىت أكثر من ثالثني ألف مسجد ، وأعطى ملوك الصني املسلمني املقيمني ىف بالد الصني مساحة واس

  .أن امللوك أنفسهم اهتموا بالدين االسالمى اجلديد وبشعائره الدينية 
وعزمها على مواصلة تطوير العالقات بينـهما  ) إيران والصني(من الواضح توافر االدارة السياسية لقيادتى البلدين : سادساً

ني وإيران أمتان وحضارتان عريقتان ومؤثرتان ، ومن شـأن  وهى عالقات تارخيية قدمية عرب طريق احلرير ، كما أن الص
تعزيز التعاون بينهما تدعيم السالم واالستقرار ومكافحة ما يسمى باإلرهاب ىف منطقة آسيا الوسطى ، ويتبادل البلـدان  

ب وإنشـاء الطـرق   زيارات قمة رغبة ىف التعاون ىف جماالت النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية خلطوط األنابي
  .السريعة وتطوير املنشأت النووية اإليرانية ، كما مشل التعاون جماالت الثقافة والتجارة واالقتصاد وغريه 

هناك واجب مقدس من البلدان اإلسالمية جتاه مسلمى الصني ألن الشيوعية ال تعترف رمسيا بالدين اإلسالمى بل : ً سابعا
يا وحرق اجلثث على الطريقة البوذية ، وهلذا ال جتد جماال للتفرقة بني النـاس ىف غريهـا   الزالت حتاربه والتدين إال بالدن

فتضيق بغري الشيوعية والتقبل الدين اإلسالمى ىف دولتها ، وتفرق ا ىف الدنيا بني الناس فتثيب ىف الدنيا من ينتحلها تعاقب 
  .فيها من ال يتخذها عقيدة 

كل من إيران والصني ىف العقدين األخريين بسبب املصاحل والسياسات املشتركة ، ومل تؤيد  مت تدعيم العالقات بني: ثامناً 
الصني فرض حصار اقتصادى أمريكى ضد إيران وقامت بانتقاد الواليات املتحدة بصورة رمسية ومن البديهى أن التعـاون  

االقتصاد والتجارة والثقافة واألمن والسياسـة  اإليراىن الصيىن يقوم على أساس االحتياجات والعالقات املشتركة ىف جمال 
  .والشك أن العالقات ىف تطور وحتسن مطرد حنود مستقبل أفضل لصاحل البلدين 

  :قائمة املصادر واملراجع 
  :املصادر واملراجع العربية : أوال 

، دار ) فارسـية  (الرابعة ، مغامرات األمري اسنفديار ، اموعة ) أساطري الشعوب ) : ( آخرون ( ابراهيم عزوز و  )١
 .ت .مصر للطباعة ، ،القاهرة د

اإلسالم ىف الصني ، تعريب حممود يوسف ىل هواين ، الطبعـة األوىل دار النشـر باللغـات    : ابراهيم فنغ جني يوان  )٢
 .م ١٩٩١األجنبية ، بكني ،

 .م١٩٩٩، الطبعة األوىل ، القاهرة ، مركز األهرام للترمجة والنشر ) معجزة اية القرن العشرين(الصني : ابراهيم نافع  )٣
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ابراهيم أمني |تاريخ األدب ىف إيران من الفردوسى إىل السعدى ، اجلزء الثاىن ، نقله إىل العربية د: ادوارد جرانفيل براون 
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أمحد حممود السـاداتى ، مراجعـة   | تاريخ خبارى منذ أقدم العصور حىت العصر احلاضر، ترمجة د: ارمنيوس فامربى  )٤
 .م ١٩٦٥حيىي اخلشاب ، القاهرة ،|د
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 .م١٩٩٦

منطق الطري لفريد الدين العطار النيسابورى ، دراسة وترمجة ، املكتب املصـرى لتوزيـع   : بديع حممد طه مجعة | د )٧
 م١٩٧٥املطبوعات ، القاهرة 

جملدات ، حتقيق عبد اهلادى التازى ، أكادمييـة   ٥ب األمصار وعجائب األسفار ، حتفة النظار ىف غرائ: ابن بطوطه  )٨
 .م ١٩٩٧اململكة املغربية ، الرباط 

  .م١٩٨٤تاريخ آسيا احلديث  ، مكتبة سعيد رأفت ، القاهرة ،: جاد طه | د )٩
  . ١٩٩٥ويت ، الطبعــة األولـى ، الك) امللف الضائع ( املسلمون ىف الصني : مجال حممد عبد املنعم  )١٠
،القـاهرة   املعـارف ، مطبــعة دار ) ق ودراسة وحتليل حتقي( ابن بطوطــة ورحــالته : حسني مؤنس/ د  )١١

  ت.د.
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  .م ١٩٩٠شينغ تشى العادات الشعبية ىف األعياد الصينية ، دار النشر باللغات األجنبية ، الطبعة األوىل،بكني   )١٣
  .م ، دار النشر الصينية   عرب القارات١٩٩٨-١٩٥٨) منطقة نينغشيا الذاتية احلكم لقومية هوى ( الصني  )١٤
  .م ٢٠٠٠لسرياىف ، امع الثقاىف ، أبو ظىب رحلة ا: عبد اهللا احلبشى  )١٥
 م١٩٦٩حضارة مصر والشرق القدمي ، القاهرة ،) : آخرون(عبد النعيم حسنني و| د  )١٦

عبد الوهاب عزام ، الطبعة |الشاهنامه ، اجلزء االول ، ترمجة الفتح بن على البندارى ، حتقيق د : أبو القاسم الطوسى )١٧
  .م ١٩٩٣الثانية 

 م ١٩٧٣أجزاء ، بريوت  ٤حاضر العامل اإلسالمى ، ترمجة عجاج نويهض،: لوثروب ستودارد  )١٨

  .م ١٩٦٤الصني والعرب عرب التاريخ ، طبعة دار املعارف ، القاهرة ،: حممد حممود زيتون  )١٩
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  .م ١٩٩٣باللغات األجنبية ، بكني ، 
س ، الطبعة  األوىل بـريوت  مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، حتقيق يوسف أسعد داغر ، دار األندلـ: املسعودى   )٢٢

  م ١٩٦٥
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  املقدمة
ارتبطت شبه جزيرة العرب بعالقات خمتلفة مع حميطها القريب والبعيد، وكانت التجارة على رأس الصالت اليت ربطتها 

الشرق األدىن القدمي أمهية بالغة يف تاريخ البشرية، وتكمن هذه مع جنوب شرق آسيا، السيما اهلند والصني، احتلت منطقة 
األمهية يف بروز حضارات عريقة مهمة كانت هي األبرز يف حضارات العامل عموماً ملا أنتجته يف شىت ااالت، فضالً عن 

 تلك املناطق، وكانت بروزها كحلقة وصل بني الشرق والغرب نقلت البضائع التجارية ما بني مراكز وموانئ التجارية يف
مشال شبه جزيرة العرب هي األبرز يف جمال نقل التجارة من اهلند والصني إىل موانئ البحر املتوسط وبالعكس، األمر الذي 

  .أثرى هذه املنطقة وأدى إىل بروز ممالك مهمة فيها كمملكة األنباط ومملكة تدمر ومملكة احلرية
تارخيية والسياسية أمهية بارزة يف احلركة التجارية، وكانت الطرق التجارية عامالً كان للمؤثرات اجلغرافية والبشرية وال

مهماً من عوامل نشأت املدن واملمالك يف مشال شبه جزيرة العرب، والطرق الربية أوضح تأثرياً يف تفاعل القبائل العربية إىل 
طات التجارية يف مشال شبه جزيرة العرب ارتباطهـا  حد كبري من الطرق البحرية، وميكن لنا أن نالحظ تعدد املراكز واحمل

  .بشبكة من الطرق التجارية مما يدل على سعة النشاط التجاري
بزغ جنم ممالك األنباط وتدمر واحلرية يف جمال التجارة الدولية من خالل املراكز التجارية اليت كانت تابعة هلم، والـيت  

أ هذه املكانة املرموقة يف التجارة العاملية، ولعل املوقع هو أهـم األسـباب الـيت    توافرت فيها بعض املزايا اليت أهلتها لتبو
ساعدت على قيامها ذه املهام، ومل يقتصر النشاط التجاري هلذه املمالك على املراكز التجارية اليت كانت تابعـة هلـم   

ان هلم وجود يف املوانئ الفينيقية واملـوانئ  حسب، بل امتد ليغطي معظم املراكز التجارية املعروفة يف العامل يوم ذلك، فك
األوربية وموانئ اخلليج العريب وموانئ اهلند والصني، وقد تنوعت البضائع التجارية اليت توجر ا مع الصني، إذ اسـتوردوا  

  .قياما أنتجته بالد الصني، وصدروا القسم األكرب من هذه البضائع الواردة من الصني إىل موانئ أوربا ومشال إفري
أي مـا  شبه اجلزيرة العربية بالد الشام وجزء من العراق، تشمل منطقة مشال  :مشال شبه جزيرة العربحدود منطقة 

اهلالل اخلصيب امتداد ال ميكن فصله عن شبه جزيرة العرب، وهو جزء ال خيتلف من حيث إذ أن اهلالل اخلصيب، يعرف ب
  ).١(العربطبيعته الصحراوية، وخواصه عن سائر أحناء بالد 

متتد من جمرى ر الفـرات األسـفل يف    )٢)(ابن الفقيه اهلمذاين(احلدود الشمالية لشبه جزيرة العرب حسبما يراه و
يـرى أن  ) ٣)(اهلمداين(البحر املتوسط يف الشمال الغريب، يف حني أن  ساحل الشمال الشرقي إىل شواطئ فلسطني على

ويؤكـد  شبه جزيرة سيناء وفلسطني واجلزء األكرب من سورية وبادية العراق، احلدود الشمالية جلزيرة العرب تشتمل على 
يف أن بادية الشام كانت جزءاً من شبه اجلزيرة العربية، وأن احلـدود السياسـية بـني     )٤)(بلياييف(املستشرق الروسي 

بادية الشام يف  يسومة على حنو يبقاإلمرباطوريتني الساسانية والبيزنطية، يف القرنني اخلامس والسادس امليالديني، كانت مر
ألن املاء حميط ا مـن  ) جزيرة العرب(حوزة سكاا األصليني، وهذا ما تؤيده التسمية اليت أطلقها العرب على بالدهم 

  .مجيع اجلهات، وهي بذلك ضمت معظم بالد الشام كما ضمت جزء من أراضي العراق مما يقع غرب ر الفرات

                                                
  .١٣، ص)م١٩٨١(العلي، صاحل أمحد، حماضرات يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار الكتب، املوصل ) ١(
-٣٦، ص ص)م١٨٨٥(دي غويه، مطبعة بريل، ليـدن : ، خمتصر كتاب البلدان، حتقيق)هـ٢٩٠ت(ابن الفقيه أبو بكر حممد بن إبراهيم )٢(

٣٨.  
حممد بن علي األكوع، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد  : العرب، حتقيق ، صفة جزيرة)هـ٣٦٠-٣٥٠ت(احلسن بن أمحد بن إبراهيم) ٣(
  . ٨٥-٨٤، ص ص)م١٩٨٩(
  .٧٢، ص)م١٩٧٣(أنيس فرحية، بريوت : العرب واإلسالم واخلالفة العربية يف القرون الوسطى، ترمجة)٤(
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يت أطلقت على القسم األكرب من مشايل شبه اجلزيرة العربية، إمنا كانت تعين الشـمال يف لفـظ   وتسمية بالد الشام ال
، ويطلق اسم الشامة يف الوقت احلاضر على احلدود الشمالية للسعودية احملاذيـة  اجلنوبكانت لفظة اليمن تعين والعرب، 

سالم داللة على تسمية لرقعة جغرافية حمددة، إمنـا  لألردن، ومما تقدم يبدو أن لفظة الشام واليمن كذلك مل تكن قبل اإل
مساحات غري حمددة تقع على مشال أو ميني الكعبة أو احلجاز عموماً، وهذا ما تشري إليه تسـمية   على ملتكانت متتد لتش

  ).١)(شام الدار(القسم الشمايل من الدار يف بعض مناطق اجلزيرة بـ
قدمية، عين بـها العرب يف شبه جزيرتـهم منذ زمن بعيد، وأسهموا فيهـا  التجارة حرفة  :رأي العرب يف التجارة

بقدر كبري، وخاصة أهل اليمـن الذين كان هلم دور ريادي يف التجارة العاملية حيث اشتغل بـها امللوك واألقيال ورجال 
امت على التجــارة مـع   الدين واحلاضـر والبـاد ممـا حدا ببعض الباحثيـن إىل االعتقـاد بأن احلضارة اليمنية ق

  .)٢(البلـدان األخـرى، وكانت سلع البخـور يف نظرهم هي عماد هذه التجارة
العرب إىل التجارة بكـل احتـرام    أدت التجارة دوراً بارزاً يف حياة سكان شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم، وقد نظر

، وضرب ا األمثال يف مواقف )٣(كثرية إىل التجارة مواضع القرآن الكرمي إىل وتقدير، ولذلك أشار اهللا تبارك وتعاىل يف
يف والتجارة ، )٤(متعددة ملا هلا من وقع وتأثري يف حياة العرب قبل اإلسالم وخالله، وعدو التجارة كأفضل مهنة لالرتزاق

إما أن خيتزن (( ، وربح التجارة يأيت)٥))(حماولة الكسب بتنمية املال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغالء: ((رأي العرب
السلعة ويتحني ا حوالة األسواق من الرخص إىل الغالء فيعظم رحبه وإما بأن ينقله إىل بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة أكثر 

، )٧(، فالتجارة هي عملية شراء من زاهد أو مضطر وبيع إىل راغب أو حمتاج)٦))(من بلده الذي اشتراها فيه فيعظم رحبه
 ة، والتجار ثالث)٨))(اشتراء الرخيص وبيع الغايل فقد حصلت التجارة((التجارة يف كلمتني ، وقد عرفوا حقيقة )٧(حمتاج

اخلزان الذي يشتري البضائع من أصحاا بصورة مباشرة وخيزا يف أماكن خاصـة إىل أن يبيعهـا علـى    : أصناف ةثالث
ق اليت تتوافر فيها ونقلها إىل أسواق ، الذي يقوم بعملية شراء البضائع من األسوا)الركاض(الصنف الثاين من التجار وهو 

الـذي يسـتقبل البضـائع املسـتوردة ويبيعهـا يف       )اهز(أخرى تطلب هذه البضائع، فيبيعها إىل الصنف الثالث وهو 
  ). ٩(السوق

تتحكم بالطرق جمموعة من العوامل اجلغرافية اليت تـؤثر يف وجـود    :الطرق التجارية الرئيسة يف شبه جزيرة العرب
ق التجاري، ويعد عنصر األرض بتضاريسها واحنداراا وصخورها وتربتها أهم هذه العناصر، فضالً عن وجود املياه الطري

الصاحلة للشرب وتوافره على مسافات كافية يف حمطات على الطريق، أما العلف والطعام بصفتها عناصر مؤثرة فيمكن أن 
سافات اخلالية من املرعى وحمطات التزود ما طويلة، أما املؤثرات ينقال مع القوافل إن قضت الضرورة بذلك، وكانت امل

البشرية والتارخيية والسياسية فإا وإن كانت ذات أمهية بارزة يف الطرق واحلركة على امتدادها ومحايتها وصيانتها، إال أن 
ل نشأت املدن واملمالك يف مشال شبه أثرها كان أقل من العناصر اجلغرافية، وكانت الطرق التجارية عامالً مهماً من عوام

                                                
  .١٥٨، ص)هـ١٣٩٨(العمروي، عمر غرامة، بالد رجال احلجر، الرياض) ١(
  .١٩٧، ص)ت.د(ريعقوب بكر، دار الكتاب العريب، مص: احلضارات السامية القدمية، ترمجة،سبتينو موسكايت،) ٢(
؛  سورة الصافات، آية ٢٩؛  سورة فاطر، آية ٣٧؛  سورة النور، آية ٢٤؛  سورة التوبة، ٢٩؛  سورة النساء، آية ٢٨٢سورة البقرة، آية ) ٣(

  .١١؛  سورة اجلمعة، آية ١٠
البشري الشورجبي، مكتبة الكليات األزهريـة،  : ، اإلشارة إىل حماسن التجارة، حتقيق)هـ٦القرن (الفضل جعفر بن علي الدمشقي، أيب ) ٤(

  .٦٩، ص)م١٩٧٧(القاهرة
  .٣٤٩، ص)م١٩٧١(، املقدمة، مؤسسة األعلمي، بريوت)هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي املغريب) ٥(
  .٣٤٩صاملصدر نفسه، ) ٦(
  .٦٦الدمشقي، اإلشارة إىل حماسن التجارة، ص) ٧(
  .٣٩٤ابن خلدون، املقدمة، ص) ٨(
  .٧٥-٧٠الدمشقي، اإلشارة إىل حماسن التجارة، ص ص) ٩(
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جزيرة العرب، والطرق الربية أوضح تأثرياً يف تفاعل القبائل العربية إىل حد كبري من الطرق البحرية، وميكن أن تدي إىل 
وجود مدن ذات ارتباط تارخيي يف منطقة من املناطق، ويف خط يغلـب أن يكـون   : الطرق الربية ومعرفتها مبعامل أمهها

الً، وهذا جند له مثاالً يف الطريق التجاري بني جنويب اجلزيرة العربية ومشاهلا، وهناك عالمة أخرى نتعرف ـا علـى   متص
، أما أشهر الطرق الرئيسة اليت مرت يف شبه جزيرة العـرب  )١(الطريق الربي وهي النقوش أو الكتابات من حيث كثرا

 :فهما طريق البخور وطريق احلرير

وهو أحد الطرق التجارية الرئيسة الذي يربط بالد العرب ببلدان الشرق والغـرب، ويشـكل    :طريق البخور .١
البخور السلعة الرئيسة اليت توجر ا على هذا اخلط، إذ يشكل البخور عنصراً مهماً يف الطقوس الدينية اليت كانت متبعة يف 

شبوة ومأرب ومتنـع  : منطقة ظفار، ومير بعدة مناطق منهامن  اجلنوبية يف بالد العربهذا الطريق يبدأ و، )٢(العامل القدمي
األول حنو الشمال الشرقي عرب قرية الفاو : وقرناو، وتلتقي مبختلف اجتاهاا يف جنران، وعندها يتفرع الطريق إىل اجتاهني

 يستمر الطريق الرئيس، و)٣(يف وادي الدواسر، مث عرب اليمامة إىل جرها على اخلليج العريب، مث إىل جنوب وادي الرافدين
مث إىل البتراء مث يتفرع إىل فرعني أحدمها يذهب إىل ) العال(حنو مشال شبه جزيرة العرب إىل أن يصل إىل ديدان  من جنران

فيما بعد يصل بـني إيلـة    آخر، وقد استحدث فرع ، والثاين يذهب إىل تدمر، والثالث إىل مصرغزة على البحر املتوسط
راً بربة عمون وبصرى، والقى الفرع الثالث عناية خاصة من والة الشام يف بالد الشام، إذ أقاموا لـه  مث تدمر ما) العقبة(

، ويالحظ على طريق البخور )٤(نقاط حراسة ومراكز استراحة على امتداد الطريق إىل احلدود الفاصلة بني الشام واحلجاز
 ).٥(اً للظروف املختلفةالبخور أنه مل يكن مستقراً بصورة دائمة، بل كان يزدهر وخيتلف تبع

تعد طريق احلرير الربية واحد من أهم الطرق القدمية وأطوهلا وأشهرها يف العامل، امتد من الصني إىل :طريق احلرير .٢
، وترجع شهرة الطريق إىل )كم٩٠٠٠(سواحل البحر املتوسط الشرقية وإىل منطقة بيزنطيوم واليونان، ملسافة تقدر بنحو 

الطريق التجاري بذلك يعد وهو يالد، واستمر نشاطه حىت القرن الثامن امليالدي، أي قرابة األلف سنة، القرن الثاين قبل امل
بالد العرب ببلدان الشرق والغرب، وبالد العرب هنا مبثابة حمطـة وصـل واسـتراحة هلـذا      بطالرئيس الثاين الذي ير

كـان  و، )٧(هذا الطريق إىل حوض البحر املتوسط، إذ كانت الصني املوطن األصلي للحرير الذي يصدر عرب )٦(الطريق
مث صدر إىل اخلارج، إال أن ذلك ال يعين بالضرورة أن يكون كل احلرير بعضمدن مشال شبه جزيرة العرب احلرير يصنع يف 

على طريـق احلريـر    مشال شبه جزيرة العرب، إال أن وقوع بالد العرباملصنع الذي يصل إىل أوربا وغريها قد صنع يف 
ثر من كأقرب نقطة تصل بني مدن حوض الفرات وبني الساحل الغريب حلوض البحر املتوسط جعل منها املستفيد األ دهابع

أكثر سهولةً وأفضل عبوراً ومروراً وأكثر أمنـاً وسـالماً للقوافـل     أراضيهاهذه التجارة، فضالً عن أن الطريق املار عرب 
بشـمال  ، ويرتبط طريق احلرير )٨(احلرير الربي على طريق البخور البحري التجارية، ورمبا كان هذا سبباً يف تفوق طريق

                                                
 ،)م١٩٧٥مـارس (، الرياض ١األنصاري، عبد الرمحن الطيب، حملات عن بعض املدن القدمية يف مشال غريب اجلزيرة العربية، جملة الدارة، ع) ١(

  .٧٧ص ص
  .١٥٢، ص)م١٩٩٦(، دمشق ٤٢شعث، شوقي، طريق البخور واحلرير، جملة احلوليات األثرية السورية، مج) ٢(
، ٤البكر، منذر عبد الكرمي، العرب والتجارة الدولية منذ أقدم العصور إىل اية العصر الرومـاين، جملـة املربـد، جامعـة البصـرة، ع     ) ٣(

  .٥٠-٤٩، ص ص)١٩٧٠(البصرة
، لطفي عبد الوهاب، العرب يف العصور القدمية، مدخل حضـاري يف تـاريخ العـرب قبـل اإلسـالم، دار النهضـة العربيـة،        حيىي) ٤(

  .٣١٦، ص)م١٩٧٨(بريوت
  .١٣٩، ص)م١٩٩٦(، دمشق٤٢زهدي، بشري، طريق احلرير وتدمر مدينة القوافل، جملة احلوليات األثرية السورية، مج) ٥(
  .١٥١شعث، طريق البخور، ص) ٦(
  .٣٩١، ص١، ج)م١٩٥٨(جورج حداد وعبد الكرمي رافق، دار الثقافة، بريوت: حيت، فيليب، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني، ترمجة) ٧(
  .١٣٩زهدي، طريق احلرير، ص) ٨(
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ينعطـف إىل جهـة   )) ١(مسرقنـد (عن طريق فرعي يأيت من بالد فارس، فبعد أن مير طريق احلرير بـ شبه جزيرة العرب
) هيـت (مث )) ٣(سفونطي(اليت كانت ملتقى الطرق الربية، مث يتجه إىل )) ٢(مرو(اجلنوب الغريب ليصل بالد فارس مث إىل 

كان و، )٤(على ر الفرات ومنها إىل تدمر، ومنها إىل مدن الساحل الغريب للبحر املتوسط، ومنها تنقل إىل أوربا) هيت(
يف تفضيلها سلوك هذا الطريـق، إذ أن الطـرق    أثرللقوافل التجارية  سكان مشال شبه جزيرة العربلألمان الذي وفره 

يف تكوين فرق لقيادة القوافل التجاريـة يف   العرباملسالك حبسب احلالة األمنية، وقد برع التجارية عموماً مل تكن ثابتة 
الصيين واملصنع كان احلرير يصنع وبالد العرب ببلدان الشرق والغرب،  بطوير، )٥(الطرق الصحراوية اليت خربوها جيداً

اشتهرت بالصناعات النسيجية، إال أن األخرى اليت ملدن السورية عن احلرير املصنع يف ا فضالًيف تدمر مث صدر إىل اخلارج، 
ثر من هذه التجارة، ويرتبط طريق احلرير بتدمر عن طريق فرعي يأيت كوقوع تدمر على طريق احلرير جعل منها املستفيد األ

وسط، ومنـها تنقـل إىل   إىل مدن الساحل الغريب للبحر املت مثهيت على ر الفرات ومنها إىل تدمر،  إىل من بالد فارس
، وكما أشرنا سابقاً فقد كان لألمان الذي وفره التدمريون للقوافل التجارية دور يف تفضيلها سلوك هذا الطريق، )٦(أوربا

الطريق، إذ أن الطرق التجارية عموماً مل تكن ثابتة املسالك حبسب احلالة األمنية، وقد برع التدمريون يف تكـوين فـرق   
 أراضـيه عرب ، ويعد طريق احلرير الربي الذ مير بالعراق )٧(ة يف الطرق الصحراوية اليت خربوها جيداًلقيادة القوافل التجاري

 أكثر سهولةً وأفضل عبوراً ومروراً وأكثر أمناً وسالماً للقوافل التجارية، ورمبا كان هذا سبباً يف تفوق طريق احلرير الربي
،فبعد أن مير طريق احلرير بسمرقند ينعطف إىل جهـة اجلنـوب   )٨(حريعلى طريق البخور الب املار عرب األراضي العراقية

الغريب ليصل بالد فارس مث إىل مرو اليت كانت ملتقى الطرق الربية، مث يتجه إىل طيسفون مث هيت على ر الفرات ومنـها  
  .)٩(إىل تدمر، ومنها إىل مدن الساحل الغريب للبحر املتوسط، ومنها تنقل إىل أوربا

 :ق التجارية املهمة اليت تربط بني املراكز التجارية يف مشال شبه جزيرة العرب والصنيومن الطر

القدم مـن الصـني   ) الطريق السلطاين(وهو ميتد من البتراء إىل مشال سوريا عرب  :مشال سوريا –طريق البتراء  �
والذي يرتبط بطريق احلرير، ومير هذا الطريق يف الطفيلة مث الكرك مث إىل ذبيان مث مأدبا مث عمان مث جرش فـاملفرق مث إىل  

طريـق  ال(امتدادهم إىل الشمال على  يف،  وقد سيطر األنباط )١٠(درعا مث بصرى مث من هناك إىل دمشق ومشال سوريا
املمتد بني دمشق والبحر األمحر، واجتاههم حنو النقب فتح هلم الطريق إىل غزة والطريق خالل سيناء إىل مصـر  ) السلطاين

عن طرق غزة والعريش، والذهاب يف العمق ربطهم حني استولوا على مدائن صاحل بطريق جتارة اخلليج وجبنـوب بـالد   
 .)١١(جعلتهم احلجر قريبني من احلوراء على البحر األمحر وهذا يصلهم بالطريق البحرية إىل اهلندالعرب، كذلك 

                                                
أي ) مشر كنداي(أو ) مشر كند(قام دمها ومسيت ) مشر يرعش(وهي مدينة الصغد وراء جيحون، يشري اإلخباريون إىل أن امللك احلمريي ) ١(
وهب بن منبه، كتاب التيجان يف ملوك محري، مركـز الدراسـات واألحبـاث اليمنيـة،     (). مسرقند(بلغة الفرس، مث عربت إىل ) مشر خرا(

  .)٢٣٨-٢٣٣، ص ص)هـ١٣٤٧(صنعاء
، معجم مـا  )م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت( ندلسيأيب عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز األالبكري، (. مدينة معروفة يف بالد فارس، واملرو تعين املرج) ٢(

  .)١٢١٦، ص٤جم، ١٩٨٣، ، عامل الكتب، بريوت٣مصطفى السقا، ط: قيقاستعجم من أمساء البالد واملواضع، حت
احلموي، شهاب الدين أيب عبد اهللا ياقوت بن (. هيمدينةكسرىالتيفيهاااليوان،بينهاوبينبغدادثالثةفراسخ،وأصلهاطوسفونفعربتعلىطيسفون) ٣(

  .)٥٥، ص٤، ج)م١٩٧٩(، معجم البلدان، دار إحياء التراث العريب، بريوت )هـ٦٢٦ت(هللاعبد ا
  .٢٩٨، ص١؛ حيت، تاريخ سوريا، ج١٣٤زهدي، طريق احلرير، ص) ٤(
  .٩٣، ص)م١٩٩٦(، دمشق٤٢إميان سنديان، جملة احلوليات األثرية السورية، مج: فيل، أرنست، تدمر وطريق احلرير، ترمجة) ٥(
  .٢٩٨، ص١ج؛ حيت، تاريخ سوريا، ١٣٤صزهدي، طريق احلرير، ) ٦(
  .٩٣صفيل، تدمر وطريق احلرير، ) ٧(
  .١٣٩صزهدي، طريق احلرير، ) ٨(
  .٨١-٧٩ص ص؛ البكر، العرب والتجارة الدولية، ٢٩٨، ص١ج؛ حيت، تاريخ سوريا، ١٣٤صاملصدر نفسه، ) ٩(
)١٠ (Bowersock, G.W. Roman Arabia, Harvard University Press, 1983, p. 28.   
  .١٠٨ص، )م١٩٨٧(ق، األردنوإحسان، تاريخ دولة األنباط، دار الشرعباس، ) ١١(
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مدينـة   حيث يربط البتراء مع، البتراءمبدينة  العريب طريق جتاري مهم يصل اخلليج وهو :جرها–طريق البتراء  �
حيث تصل البضائع الـواردة إىل  ، البتراءيف التجارة أقل من شأن  هذه املدينة مل يكن شأنعلى اخلليج العريب، و) جرها(
توزع يف الشام ومصـر ومـوانئ البحـر    لتنقل إىل البتراء مث والعربية الشرقية  إيراناهلند، وحاصالت منالصني و) جرها(

، )١(لحة مملكتهماملتوسط، وقد عمل ملوك األنباط بكل ذكاء على االستفادة من هذه الطرق واستغالهلا ملصلحتهم ومص
وأشار سترابو إىل قدم العالقة بني مينائي إيلة وجرها حيث ذكر أن نشاط األنباط التجاري ميتد من خليج إيلة حىت جرها 

 .)٢(على الطرف اآلخر يف القرن األول قبل امليالد

ت عـرب مينـاء   كانت بعض القوافل التجارية القادمة من الصني واهلند تستخدم ر الفـرا : طريق ر الفرات �
اليت ال ميكن اجتيازها بغري طريق النهر، وقد وجدت مرافئ على هذا  الرافدينخاراكس مث متر يف منطقة أهوار جنوب بالد 

النهر ومنها املرفأ املوجود على عانة، وقد جهزت هذه املرافئ باحلاميات، وكانت البضائع حتمل على أطواف وكـذلك  
  .)٣(هزة جبلود ماعز منفوخة لتعوميهااملسافرين، وكانت هذه األطواف جم

طرق تربط تدمر ببالد ما بني النهرين، الطريق األول خيرج مـن تـدمر إىل    ةهناك ثالث :العراق-طريق تدمر  �
، والطريق الثاين يبدأ من تدمر إىل أرك مث البري اجلديد مث )٥(مث عني الطيبة مث الرصافة مث سورا على ر الفرات ))٤(أرك(

، أمـا  )٨(مث إىل اخلليج العريب ))٧(كرخ ميسان(مث  ))٦(عانة(ويسري مبحاذاة ر الفرات إىل ) دورايوربوس(مث الصاحلية 
ه مث قصر صواب مث الكعرة أما الطريق الثالث فيبدأ من تدمر مث البازورية مث أم العمد مث مليكة مث أم الصالبيخ يف وادي امليا

والثاين بري جيتـاز  ) باربارايكون(األول حبري يصل : مث إىل هيت على الفرات ومنها إىل ميسان، ومنها يتفرع إىل فرعني
أن ) ١٠)(خالد األسـعد (، ويرى )٩)(فورت(بالد فارس شرقاً، ورمبا كان هناك طريق رابع يربط تدمر بفرات البصرة 

األول يسري مبحاذاة الفرات حىت مدينة هيـت،  : ويتفرع إىل فرعني) فلغاشيا(ت عند مدينة الكفل طريق تدمر يلتقي بالفرا
والثاين يتجه حنو قرية كبيسة اليت تعد من احملطات التجارية لتدمر، وينقسم قبل أن يصل إىل هيت قسمني، األول حيـاذي  

عرب البادية ماراً بقصر خباز مث عاجل مث ملوسا مث حلقوم مث  الفرات صعوداً حىت يصل إىل مدينة الصاحلية، والثاين يتجه غرباً
  .بئر امللوحي مث سيجري مث جوفا مث تدمر

 .ويعرف هذا الطريق بطريق احلرير الصيين :طريق مباشر بني خاراكس عرب اقليم بكتريا �

                                                
  .٢٢، ص٣ج، ،دار املاليني، بريوت٢املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط، ، جوادعلي) ١(
  .١٤٤ص، م١٩٩٦، دمشق، ٤٢جملة احلوليات األثرية العربية السورية، مج ،تدمر البتراء البحر األمحر وطريق احلرير، ، فوزيزيادين) ٢(
  .١١٦صم، ١٩٩٦، ، دمشق٤٢جملة احلوليات األثرية السورية، مجعدنان البين، : ترمجةتدمر وجتارا التدمرية، ، ، ميشيلغافيكوفسكي) ٣(

؛ رمبا يكون االسم مشتق مـن  )١٥٣، ص١ج، معجم، احلموي(مدينة صغرية يف طرف برية حلب قرب تدمر ، وهي ذات خنل وزيتون) ٤(
الشيخ حممد حسن بكائي، مؤسسة : ابن السكيت، ترتيب إصالح املنطق، حتقيق(. أركت اإلبل مبكان كذا وكذا، أي لزمت املكان، فلم تربح

  ). ٢٥، ص)هـ١٤١٢(الطبع والنشر يف األستانة الرضوية املقدسة، طهران
  .٥١٨ص، )م١٩٩٠(موسل، لويس، الفرات األوسط، مطبوعات امع العلمي العراقي، بغداد) ٥(
وهي مشرفة . . . بلد مشهور بني الرقة وهيت يعد يف أعمال اجلزيرة وجاء يف الشعر عانات كأنه مجع مبا حوله ونسبت العرب إليه اخلمر ) ٦(

  ).٧٢، ص٤جي، معجم، احلمو(على الفرات قرب حديثة النورة وا قلعة حصينة
؛ وهي مملكة عربية ازدهـرت يف القـرن   )٤/٤٤٩املصدر نفسه، (كورة بسواد العراق تدعى أستراباذ، وهي غري أستراباذ اليت بطربستان) ٧(

الكرمي،  البكر، منذر عبد: للمزيد ينظر(. األول امليالدي وامتدت أرضها من ساحل اخلليج العريب إىل منطقة شط الفرات، عاصمتها خاراكس
  )).م١٩٨٦(، بغداد٣، ع١٥دولة ميسان العربية، جملة املورد، مج

  .٨٩ص، )م١٩٩٦(، دمشق٤٢خالد، طرق القوافل التدمرية، جملة احلوليات األثرية السورية، مجاألسعد، ) ٨(
  .٢٥، ص١ج، )م١٩٦٨(، بغداد٢٤فؤاد، كتابة من كبيسة، جملة سومر، مجسفر، )  ٩(
  .٨٩صرية، طرق القوافل التدم)  ١٠(
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هارهـا ألـا أحـد    تعد وسائل النقل من أهم العوامل اليت مهدت لنشوء وتطور طرق التجارة وازد:وسائل النقل
املكمالت الرئيسة يف العملية التجارية، وكانت وسائل النقل تعتمد على احليوانات املهيأة للقيام مبثل هذه األعمال، وكانت 
احلمري أول وسيلة نقل استخدمت لنقل القوافل التجارية، ورمبا تكون احلمري قد استعملت يف نقل البضائع منـذ األلـف   

، وقد بقيت احلمري وسيلة النقل الوحيدة لقطع )١(وهذا ما توحي به بعض اإلشارات األثرية والتارخيية الثالث قبل امليالد،
  .)٢(املسافات البعيدة حىت أواخر األلف الثاين قبل امليالد عندما حل حملها اجلمال

املتموجة واملنـاطق اجلبليـة   أما البغال فإا من احليوانات املعروفة بتحملها للمشاق، وقدرا على السري يف األراضي 
الوعرة، وقد استعملت يف نقل البضائع يف مثل هذه املناطق، وكذلك يف نقل األشخاص، وهي تؤدي خدمات يف هـذه  
املناطق يعسر على اجلمال القيام ا، وقد يعجز عنها، ويبدو أن البغال مل تكن كثرية االستعمال يف شبه جزيرة العرب حىت 

ال أن ذلك ال يعين أا مل تستخدم إطالقاً، فقد استخدمت يف املناطق اليت ذكرناها، وقد ورد ذكرها ، إ)٣(ظهور اإلسالم
  ).٤(�. . .واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة �: مع اخليل يف القرآن الكرمي بقوله تعاىل

يول، وبتصديرها هلا، فإن اخليـل  وعلى الرغم من اشتهار شبه جزيرة العرب جبمال خيوهلا وبتربيتها ألحسن أنواع اخل
ن موطنـها  إفيها إمنا هو من احليوانات اهلجينة الدخيلة الواردة إليها من اخلارج، من العراق أو بالد الشام أو مصر، وقيل 

) الكحيالن العـريب (فضالً عن وجود نوع يعد من أهم أنواع اخليول يف بالد اليمن يعرف بـ، )٥(األصيل هو حبر قزوين
ومع ذلك فإن مسامهة اخليل يف نقل البضائع كانت حمدودة جداً ورمبا ، )٦(عن سائر اخليول بنباهته وسرعته وجتاوبهيتميز 

ورمبا اقتصرت على املسافات القصرية بسبب حاجتها إىل عناية ورعاية وطعام جيد للمحافظة على صـحتها، وهـي ال   
  .)٧(البوادي املهلكة املتعبة ملسافات بعيدةتستطيع حتمل العطش كما اجلمل، وال تستطيع السري يف رمال 

إال أا مل يكن هلا أثر تارخيي يف نشاط وتطـور   يف نقل البضائع التجارية استعملت) احلمري والبغال واخليل(ومع أن 
، ، حيث أن نقل البضائع ملسافات طويلة عملية شاقة وعسرية عليها، فضالً عن عدم جدواها االقتصادية)٨(جتارة القوافل

وراء االنعطاف الكبري يف تاريخ اجلمل  ،لذلك كان)٩(لصغر محولتها وبطئ سريها وحاجتها إىل ماء الشرب من حني آلخر
، وكان لدوره يف نقل التجارة عرب الصحاري الشاسعة اليت تفصـل بـني   )١٠(تاريخ التجارة وطرقها وأصحاا وثرواا

، وهو من أقدم احليوانات )١١)(سفينة الصحراء(بـية، لذا لقباجلمل املراكز التجارية أثر يف دميومة وتطور القوافل التجار
طة لنقل البضائع ا، فاجلمل هو الذي فتح ألهل جزيرة العرب آفاق البوادي، وصار أهم وس)١٢(اليت مسعنا ا عند العرب

، وقد أشار )١٣(خلارجيةيف الطرق الربية الطويلة اليت تربط أجزاء اجلزيرة بعضها ببعض، وتربط طرق اجلزيرة مع الطرق ا
                                                

اهلامشي، رضا جواد، جتارة القوافل يف التاريخ العريب القدمي، من كتاب جتارة القوافل ودورها احلضاري حىت اية القرن التاسـع عشـر،   ) ١(
  .٩ص، )م١٩٨٤(مؤسسة اخلليج، الكويت

، ٤٢وليـات األثريـة السـورية، مـج    مرعي، عيد، تدمر حمطة هامة على طريق القوافل خالل األلف الثاين قبـل املـيالد، جملـة احل   ) ٢(
  .١١١ص، )م١٩٩٦(دمشق

  .٩١، ص١ج، )م١٩٨٩(برهان الدين، جزيرة العرب قبل اإلسالم، دار الفارايب، بريوت دلو، )٣(
  .٨سورة النحل، آية )٤(
  .١٩٨، ص١جعلي، املفصل،  )٥(
  .٢٤٩ص، )م١٩٩٠(، دار الفكر املعاصر، بريوت٢ترسيسي، عدنان، بالد سبأ وحضارات العرب األوىل، ط )٦(
  .٩٠-٨٩ص ص ؛ دلو، جزيرة العرب قبل اإلسالم، ٢٠٠-١٩٩، ص ص١جعلي، املفصل،  )٧(
  .٩صاهلامشي، جتارة القوافل، ) ٨(
  .٥٣ص، )م١٩٨٠(الغساين، عبد القادر بن سامل بن امحد، ظفار أرض اللبان، من حبوث ندوة الدراسات العمانية، سلطنة عمان) ٩(
  .٩صاهلامشي، جتارة القوافل، ) ١٠(
)١١  (Rostovtzeff, M, Caravan cities, AMS press, New York, 1971, p, 10..  
  .٨٦صدلو، جزيرة العرب قبل اإلسالم،  )١٢(
  .١٩٨، ص١جعلي، املفصل،  )١٣(
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، وبفضله اتصل العرب )١(�وحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إالّ بشق األنفس�: القرآن الكرمي إىل ذلك بقوله تعاىل
العرب بعضهم ببعض، وقامت مستوطنات يف مناطق نائية منعزلة من بالد العرب، ومتكن اجلمل من اختراق الطرق الربية 

كان للمزايا اليت اتصف ا اجلمل دور يف ارتباطه بالتجارة الربية عند العرب، وبـروزهم كقـوة   ، و)٢(الطويلة بغري كلل
، فقد أعد اجلمل بفضل تكوينه البيولوجي واجلسماين إعداداً تامـاً ليعـيش يف   )٣(جتارية كبرية نشطت يف جتارة القوافل

يف الصيف دون أن يشـرب  ) أيام ٥(يف الشتاء، وحنو ) يوماً ٢٥(، فاجلمل يستطيع أن يسري حنو )٤(املناطق احلارة اجلافة
، وتسري قوافل اإلبل اليت يصل تعدادها )كغم٥٠٠(وتصل محولته إىل حنو ، )٥(املاء، ألنه خيتزن املاء يف جوفه ويعيش عليه

من دون  )كم٤٠٠(، وعليه فإن لبعضها القدرة على قطع مسافة تصل إىل حنو )ساعة/كم٤(أحياناً إىل ألف بعري بسرعة 
ها مطايا، والثاين اإلبل اليت يسـتعملها يف  لمعاألول الذلول اليت يست: ميز العرب نوعان من اإلبلقد و، )٦(أن تتزود باملاء

  .)٧(محل األثقال وهي الكثرة املعروفة من اجلمال
، )٨(العريب وبـالعكس وكانت اجلمال تقوم بنقل البضائع الواردة من سواحل اخلليج العريب إىل البحر األمحر واخلليج 

وقطعت املسافات الطويلة بني بالد الشام واليمن حمملة بالبضائع عرب مكة ويثرب، ومنها رحلتا الشتاء والصيف اليت أشار 
، ونقل البضائع كذلك عرب الطريق الذي يربط غريب شبه جزيـرة العـرب بـالعراق عـرب جنـد      )٩(هلا القرآن الكرمي

  ):١١(لك أن تعلق العرب باجلمال لدرجة كبرية، ويصف طرفة بن العبد ناقته بقولهوكان من نتيجة ذ، )١٠(واليمامة
  مؤللتان تعرف العتق فيهما      كسامعيت شاة حبومل مفرد

  ):١٢(وقد حتدث الشعراء العرب عن اإلبل وسرعتها وشدا، وقد أشار إىل ذلك زهري بن أيب سلمى يف قوله
  يغشى النوايت غمار اللُّج بالسفُنيقطعن أجواز أميال الفالة كما        

  يخفضها اآلل طوراً مث يرفعها       كالدوم يعمدنَ لإلشراف أو قطنِ
وكان الشعراء يتحدثون عن اجلبال يف أثناء حديثهم عن قطع املفاوز، وقدرم على اختراقها وعبورها بناقة تقـرب  

  ):١٣(ك يف قول أمرؤ القيسالبعيد وتصل ما تباعد من اجلبال، ويتجلى ذل
  جالت لتصر عين فقلت هلا أقصري        إين امرؤ صرعي عليك حرام

  فجزيت خري جزاء نـاقة واجـد         ورجعت سـاملة القرا بسـالم
  .وكـأمنا بـدر وصـيل كتيفـة        وكـأنـما من عـاقـل أرمـام 

                                                
  .٦سورة النحل، آية )١(
  .٣٣٩، ص٥جعلي، املفصل،  )٢(
  .١١١-١١٠ص صاهلامشي، جتارة القوافل، ) ٣(
  .٨٦صدلو، جزيرة العرب قبل اإلسالم،  )٤(
  .٨٦ص؛ دلو، جزيرة العرب قبل اإلسالم، ٣٣٩، ص٥جعلي، املفصل، )٥(
  .١١صاهلامشي، جتارة القوافل، ) ٦(
الصانع، حممد عبـد اهللا، اإلبـل العربيـة، مطـابع كويـت تـاميز،       : ؛ للمزيد ينظر٨٩-٨٨ص صدلو، جزيرة العرب قبل اإلسالم،  )٧(

  ).م١٩٨٣(الكويت
)٨  (Rostovtzeff, op, cit, p, 5..  
  .٢-١سورة قريش، آية )٩(
  .٨٨صدلو، جزيرة العرب قبل اإلسالم،  )١٠(
  .٣١٤ص، )م١٩٥٨(اجلبدي، مؤسسة الرسالة، بريوتعلي : ديوان طرفة بن العبد، حتقيق)١١(
  .١١٩-١١٨ص ص، )م١٩٤٤(ديوان زهري بن أيب سلمى، دار الكتب، بريوت )١٢(
  .١١٦ص، )م١٩٥٨(حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر: الكندي، ابن حجر، ديوان أمرؤ القيس، حتقيق )١٣(
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السفن، وهناك نوعان من السفن عرفها العرب يف تلك احلقبة التارخيية وكانت البضائع التجارية ترد إىل املوانئ بوساطة 
سفن الشرق األقصى ومن بينها السفن الصينية واإلندونيسية واهلندية، وسفن اخلليج العريب، فضـالً عـن السـفن    : ومها

  .)١(الصغرية السريعة اليت كانت حتمل البضائع اخلفيفة بني املوانئ القريبة
متيزت منطقة مشال شبه جزيرة العرب بنشاط جتاري واسع  :زيرة العرب التجارية الربية مع الصنيمراكز مشال شبه ج

مع الصني، وكان طريق احلرير نقطة االتصال الرئيسة بينهما، ويف مشال شبه جزيرة العرب برزت العديد مـن املراكـز   
  .ذه املراكز حلقة وصل بني الصني والعامل القدميالتجارية املهمة جداً يف التجارة الدولية يف العامل القدمي، وكانت ه

إحدى املمالك اليت ظهرت يف مشال غرب شبه جزيرة العرب يف منطقة مشلت األردن وأجزاء من سوريا  )٢(واألنباط
األنباط من الشعوب وشعب ، )٣(أساساً على التجارةقامت حضارة األنباط وفلسطني واململكة العربية السعودية حالياً، و

موقعها املمتاز الذي تلتقي عنده ، حيث العربية اليت مجعت ثروة عظيمة، واكترتت الذهب والفضة بفضل اشتغاهلا بالتجارة
، الصـني فتحمل إليهـا جتـارة اهلنـد و   ، كانت عماد طرق القوافل يف ذلك الزماناليت مجلة من الطرق التجارية الربية 

، وجتدر اإلشارة إىل أن )٤(وزع منها يف الشام ومصر وموانئ البحر املتوسطالعربية الشرقية لتالدويالت و إيرانوحاصالت 
  .)٥(أن أهم املواد اليت كان يتاجر ا يف العامل القدمي هي لؤلؤ اخلليج العريب وذهب السودان وتوابل اهلند وحرير الصني

سـلوقية واإلسـكندرية ورودس    طق نائية، فقد عثر على آثار جتـارم يف اوقد امتد النشاط التجاري لألنباط إىل من
العربية  الدويالت متكن األنباط من استغالل موقع بلدهم ملرور شرايني التجارة بني، و)٦(وميلتوسوديلوس وموانئ سوريا

، وعمل ملوك األنباط بكل ذكاء على االستفادة من هذه الطرق واستغالهلا ملصلحتهم ومصلحة )٧(اجلنوبية وبالد الشام ا
ومتكن األنباط من تكوين عالقات جتارية مع مراكز جتارية كانت شبه مستقلة عن الفرثيني، منـها   ،)٨(ومصلحة مملكتهم

، لذا جند أن األنباط اتصلوا بصورة مباشرة عند ملتقى ر الكارون بنهر دجلةميناء جرها على اخلليج العريب، وخاراكس 
  .)٩(مع جتارة اهلند دون احلاجة إىل وساطة

يف بدايات األمور مل يكونوا أكثر من أصحاب قوافل ينقلون السلع حلساب غريهم، مث تطور ـم   األنباطورمبا كان 
عادت اليت ضرائب على التجار وعلى التجارة  األنباط فرضو ،)١٠(احلال فأصبحوا هم أنفسهم جتاراً وشركاء يف التجارة

                                                
، )حزيـران -نيسـان (٢املياح، علي حممد، صالت العراق التجارية مع جنوب شرقي آسيا يف العصور اإلسالمية، جملةدراسات تارخيية، ع )١(

اآللوسي، : ينظر .؛ للمزيد عن السفن اليت استخدمت يف التجارة وأنواعها وتسميتها٩٣-٩٢ص ص، )م٢٠٠٠(، بيت احلكمة، بغداد٢السنة
-٩٣ص ص، )م١٩٨٤(العراق البحرية مع اندونيسيا حىت أواخر القرن السابع اهلجري، دار احلرية للطباعة، بغـداد   عادل حمي الدين، جتارة

١٠٦.  
العربية احلجرية (نشأت دولة األنباط يف القسم الشمايل الشرقي من شبه جزيرة العرب، يف املكان الذي عرف عند اليونان والرومان باسم ) ٢(

Arabia Petraea(ت األراضي اليت خضعت لألنباط يف اجلنوب الشرقي من فلسطني، بدأً من حدود فلسـطني هنـاك إىل رأس   ، وامتد
خليج العقبة، وحياذيها من الغرب وادي العربة، ومن اجلنوب بداية احلجاز، ومن الشرق بادية الشام، ومن الشمال فلسطني، هي بذلك ضمت 

د جتاوز هذه الرقعة كثرياً، إذ يشتمل على موانئ البحر املتوسط، وسـيناء ومـوانئ مصـر،    رقعة جغرافية واسعة، إال أن االتساع التجاري ق
. م إذ خضعت حلكـم الرومـان  ١٠٦وساحل البحر األمحر شرقي النيل، واستمرت دولة األنباط من أواسط القرن الثاين قبل امليالد حىت عام 

  .)٧٣إحسان عباس، تاريخ دولة األنباط، ص(
  .٢٤٠ص، )م١٩٦٧(اإلسكندرية دار املعارف، عبد العزيز، دراسات يف تاريخ العرب قبل اإلسالم،  السيدسامل، )  ٣(
  .٢٢، ص٣جعلي، املفصل، ) ٤(
  .١٣٨صزهدي، تدمر وطريق احلرير، )  ٥(
  .٢٤٠صسامل، دراسات، )  ٦(
  .٥، ص٣جعلي، املفصل، ) ٧(
  .٢٢، ص٣جاملصدر نفسه، ) ٨(
)٩  (Rostovtzeff, op, cit, p. 28  
  .٣٣صعباس، تاريخ دولة األنباط، ) ١٠(
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بالد الشام ومصر ومواضع من جزيرة القادمة من الصني واهلند إىل قاموا بالوساطة يف نقل التجارة وعليهم بفوائد كثرية، 
طة عليهم أمواالً طائلة جعلتهم من الشعوب العربية الغنية بالنسبة إىل غريهـم ممـن يسـكنون    االعرب، فدرت هذه الوس

لسيطرة على هـذه الطـرق   ، األمر الذي أدى إىل طمع العديد من الدول ااورة يف ا)١(البوادي، واملواقع املقفرة املنعزلة
  .)٢(التجارية ومن مث السيطرة عليهم، وكانت هذه احملاوالت تتم بني البطاملة والسلوقيني ومن مث الرومان

كبري للتجارة القادمة من الصني واهلند، وأشـار إىل  ) سوق(لقد وصف املؤرخ سترابو هذه املنطقة بأا مركز جتاري 
إىل البتراء بوساطة قوافل اجلمال الكبرية اليت تتحرك ذهاباً وإياباً بـني املـوقعني بأمـان    عملية نقلها من ميناء ليوقة قومة 

، وهذا ما يشري بوضوح إىل أن األنباط استفادت كثرياً من التواصل التجاري مع الصني واهلند، لذا نراهم وفروا )٣(ويسر
ك البضائع، وبني املراكز التجارية التابعة هلا السـيما  طريق نقل مكوكية بني العاصمة البتراء اليت كانت مركز استقبال تل

  .املوانئ اليت تصلها القوافل باستمرار، ويشري هذا النص إىل توفري احلماية الالزمة هلذه القوافل لتمارس عملها بيسر وأمان
، )٤(م٢٧٣رومان عام اليت ظهرت يف بدية الشام يف القرن األول قبل امليالد واستمرت حىت دمرها ال تدمرأما يف دولة 

التطور االقتصـادي الـذي شـهدته     رافقكان للنشاط التجاري الذي متيزت به أثر يف نظامها النقدي، إذ ، ف)٤(م٢٧٣
األسواق التدمرية تطور يف النظام الصرييف، وكان هذا التطور يف خدمة العالقات التجارية اليت ربطت تدمر مع بعض دول 

  .)٥(اً ألعمال الصريفة، والعاصمة املالية للجزء الشرقي من العامل القدميالعامل القدمي، وأضحت تدمر مركزاً مهم
أشارت املصادر التارخيية ومنها النقوش واآلثار والرسوم واملنحوتات التدمرية إىل وجود صناعات متعددة يف تدمر، وقد 

الواضـح يف الصـناعات   ، وقد عرفت تدمر بنشـاطها  )٦)(سيد الصناع(عبارة ) C 4258(ورد يف النقش املوسوم 
النسيجية، السيما املنسوجات احلريرية، ويبدو أن التدمريني كانوا يستوردون احلرير اخلام مـن الصـني، مث حيضـرونه    
بطريقتهم اخلاصة ويصنعونه مبهارة، مث يصدرون األقمشة احلريرية اليت صنعوها إىل اخلارج، وقد عثر علماء اآلثار علـى  

، وقد برع التدمريون يف مزج اخليوط الذهبية مع نسيج )٧(ات التدمرية يف مناطق متفرقة من أوربامناذج خمتلفة من املنسوج
ت لمع، وقـد اسـت  )٨(صبغوا أقمشتهم بالصبغ األرجواين املستورد من سواحل بـالد الشـام  ونسيج اخليوط احلريرية، 

ة إىل أن املنسوجات التدمرية مل تقتصر على ، وجتدر اإلشار)٩(املنسوجات احلريرية التدمرية يف لف املومياء يف بعض القبور
على احلريرية بل أن هناك منسوجات صوفية وقطنية وكتانية، وقد متيزت هذه املنسوجات عموماُ بالزخارف النباتية، أمـا  

                                                
  .٥، ص٣جعلي، املفصل، ) ١(
علـوم  الصمادي، طالب عبد اهللا، التجارة النبطية واملضايقات الرومانية خالل القرن األول قبل امليالد وحىت القرن الثاين امليالدي، جملـة ال ) ٢(

  .١٢٤ص، )م١٩٩٩(، اإلمارات العربية املتحدة٢، ع١٥اإلنسانية واالجتماعية، مج
 .Kirwan, Sir Laurence, Where to search for the Ancient Port of Leuke Kome, p: نقالً عن) ٣(

  ).م١٩٨٤(، حبث منشور باللغة اإلنكليزية يف جملة دراسات تاريخ اجلزيرة العربية، الكتاب الثاين، جامعة امللك سعود، الرياض 55
إىل الشمال الشرقي ) كم٢٤٢(ط، تقع يف طرف البادية اليت تفصل الشام عن العراق، تبعد مسافة حنو تدمر عبارة عن واحة شكلها منبس) ٤(

من دمشق، وهي على العموم منبسطة السطح حتيط ا جبال تفصل بينها وبني البادية، وساعدت مياه هذه الواحة على رفع مرتلة تـدمر مـن   
كانة مدينة من الدرجة األوىل، وسوقاً للتجارة تكدست فيه أنفس البضائع وأمثنها، وجتمعت فيهـا  حمطة منعزلة يف البادية ترتل ا القوافل إىل م

من أقدم األقوام اليت سكنت تدمر، وكانوا من البدو، واستوطنتها قبائل آرامية نصف بدويـة يسـمون يف   ) السوتيون(رؤوس األموال، ويعد 
، وهذا ما يشري إىل أن هذه املنطقة كانت من األراضي العربية اليت )األحالف(فهم إذن ) حلف(أي ) خلم(مفردها ) أخالمو(املصادر اآلشورية 

هورست كلينغل، تدمر والتجارة العاملية يف العصر الربونزي، جملة (. أستوطنها العرب منذ القدم، مث سكنته قبائل عربية خمتلفة يف أزمان متعاقبة
  ).Arab Net, Syria Tour Guid, Palmyra, P.2؛١٣٠-١٢٨م، ص ص١٩٩٦، دمشق، ٤٢احلوليات األثرية السورية، مج 

  .٤٤٣م، ص١٩٥٨جورج حداد وعبد الكرمي رافق، دار الثقافة، بريوت، : فيليب حيت، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني، ترمجة) ٥(
)٦  (Hillers, Op, cit, p.133, 340.  
  .٢٤٠صشعث، طريق البخور، )  ٧(
  .١٣٥صزهدي، طريق احلرير، ) ٨(
  .٢٠ص، )م١٩٤٧(جان وصالح الدين، تدمر عروس الصحراء، مطبوعات مديرية اآلثار العامة، دمشقستاركي واملنجد، ) ٩(
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صناعة املالبس يف تدمر فقد تأثرت بأزياء من مناطق خمتلفة نتيجة ملوقعها التجاري الذي كان يؤمه جتار من أصقاع شىت، 
لتأثري األزياء احلديثة بغض النظر عن  ر، وكان طراز اللباس خاضعاً باستمراكان من نتيجة ذلك أن تنوعت األزياء التدمريةف

، وقد صدرت املالبس واألزياء التدمرية إىل خارج تدمر فتأثرت ا صناعة املالبس املصرية، وأصبحت مثالً )١(مصدرها
  ).٢(دقة يف الصنع ومجالية يف الشكل واملوضوعبه يف روما، ملا محلته من ى أعلى يقتد

جتار كانوا جيلبون من بالد الفرس منتجات اهلند والصـني وشـبه   : ((ويؤيد املؤرخ الكالسيكي أبيان يف أن التدمريني
دولية هـي  ، وهذا هو أقدم األدلة على املتوافرة اليت تشري إىل كون التجارة ال)٣())اجلزيرة العربية ليبيعونه جمدداً للرومان

النشاط الرئيس للتدمريني، وقد أدت تدمر دوراً مهماً يف نقل التجارة بني املدن اللبنانية املنتجة لشجر األرز وبني العـراق  
، السيما وأن عرب تدمر مير أحد الطريقني التجاريني اللذين يصـالن العـراق   )٤(القدمي الذي كان يستورد هذه األشجار

بل امليالد، وميتد من ضفاف ر الفرات الغربية شرقاً حىت سواحل البحـر املتوسـط الشـرقية    بسوريا منذ األلف الثاين ق
عاصـمة   البتراء، السيما بعد سقوط )٦(تعد تدمر إحدى أهم احملطات التجارية اليت تطورت إىل مدن جتارية، و)٥(غرباً

يد يف األوضاع السياسية عاد بالفائدة على جتـار  وهذا التطور اجلد، )م١٠٦(عام اإلمرباطور الروماين تراجان يد باألنباط 
تدمر، إذ فتح هلم أسواق اجلزيرة العربية ومصر على البحر األمحر، وفتح طريق جديد باسم طريق تراجان اليت رصفت ما 

م من البحر األمحر وحىت بصرى، وهذا ما نشط التبادل التجاري بني املدن السورية وباقي مدن ١١٤-١١١بني السنوات 
) مدائن صـاحل (شبه جزيرة العرب، السيما وأن احملطات التجارية العائدة لألنباط احتلت من قبل الرومان بدأً من احلجر 

وهذا ما يوضح طبيعة الظروف اليت مكنت تدمر من أن تظهـر يف   ،)٧(يف وادي السرحان) دومة اجلندل(وحىت اجلوف 
  .قوي املسيطر على مفاتيح التجارة الدولية يف تلك احلقبةالوسط االقتصادي، السيما التجاري، ذا املظهر ال

وتطورت أمهية تدمر التجارية فيما بعد لتصبح وسيطاً جتارياً بني الشرق ومدن البحر املتوسط، السيما بعدما تراجـع  
لبضائع الـواردة مـن   دور سلوقية يف اية القرن الثاين ومطلع القرن األول قبل امليالد، فكان هلا الدور األكرب يف توزيع ا

ثروة ) الترانسيت(الشرق، مما دعاها إىل السيطرة على طريق الفرات، فاكتسبت من عمليات البيع والشراء وضرائب املرور 
، فضالً عن تزويد القوافل واملسافرين مبا كانوا حيتاجونه من معدات ومؤن، أو بعملهم كأدالء لديهم معرفة كبرية )٨(طائلة

الكها األمينة، فكانوا واحلالة هذه قد حصلوا على إيرادات إضافية لشرحية البد وأن تكون قد كبرية بطرق الصحراء ومس
عملت ذه املهنة، السيما وأن الدارس لدور التدمريني بالتجارة جيد حالة من التكامل االقتصادي يف جمال التجارة فيستنتج 

  .املدى الواسع الذي متيز به التدمريون يف هذا اال
نشأت تدمر العالقات التجارية اليت ربطتها مع غريها من البلدان كبالد وادي الرافدين ووادي مصر واجلزيـرة  وقد أ

وآسيا الصغرى، روابط من العالقات االقتصادية بني تلك الشعوب ومهـدت  ) أفغانستان(العربية واهلند والصني وبكترييا 
، كما وجد احلرير الصيين يف قرب تـدمري يعـود إىل سـنة    )٩(بعدإلقامة عالقات سياسية واجتماعية وثقافية وفنية فيما 

، وأقام التدمريون عالقات جتارية مع )١٠(، مما يدل على دور تدمر يف التجارة مع الشرق األقصى واحتكارهم هلا)م٨٣(

                                                
  .١٦٤ص، )م١٩٩٦(، دمشق٤٢حممود، عالقات تدمر اخلارجية جتارياً ودينياً، جملة احلوليات األثرية السورية، مجخياطة، ) ١(
  .١٦٣ص؛ خياطة، عالقات تدمر، ٥٧-٥٦ص صزهدي، الفن اهللنسيت، )  ٢(
  .٩٣صفيل، تدمر وطريق احلرير، : نقالً عن)  ٣(
  .١٠٤صعبد اهللا، تدمر، )  ٤(
  .١٠٩صمرعي، تدمر حمطة هامة، )  ٥(
  .٣٠١صموسكايت، تاريخ، )  ٦(
  .١٤٧ص؛ دلو، جزيرة العرب قبل اإلسالم، ١٤٦صزيادين، تدمر البتراء، ) ٧(
  .١٥٣-١٥٢ص صشعث، طريق البخور، )  ٨(
  .١٤١ص؛ زهدي، طريق احلرير، ٢٤١صشعث، طريق البخور، ) ٩(
  .٩٤صالبكر، العرب والتجارة الدولية، ) ١٠(



- ٣٦  - 

با جنوب بابل، الواقعة على الفرات بالقرب من بورس) اولوشياد(الفرثيني، حيث كان للتدمريني فندق خاص م يف مدينة 
معبداً لألباطرة، وكان تابعاً خملصاً للرومان يف قلب البالد الفرثية، كـذلك  ) سوادا(وقد بىن قائد القوافل التدمري الشهري 

  .)١(كان ذو حظوة حسنة لدى السلطة الفرثية
وهجر طـريقهم  وقد ازدادت أمهية تدمر كمركز جتاري مهم منذ القرن األول امليالدي، بسبب تصدع قوة األنباط 

التجاري شيئاً فشيئاً، والتحول إىل طريق الفرات، فزاد هذا من أمهيتها كمحطة جتارية واقعة على الطريق بـني دمشـق   
فون لوحدهم تقريباً أغلب رصي) م١٠٦(، وأصبح التدمريون يف القرن الثاين للميالد وبعد زوال دولة األنباط )٢(والفرات

وقد بـرع التـدمريون يف    ).٣(من جهة أخرى وأورباالسيما الصني من جهة الشرق األقصى  شؤون التجارة العاملية بني
بالد فـارس  والصني املنقولة براً عرب مشال التجارة الدولية اليت أصبحت النشاط الرئيس هلم، فكانوا جيلبون منتجات اهلند 

  .لطرق التجارية جلعلها متر يف تدمر، ودفعهم ذلك إىل حماولتهم حتويل كل ا)٤(ويصدروا إىل بالد الرومان
وشكلوا قوة ) م.ق١٦٠(عاصمة هلم واستمر حكمهم لغاية عام ) مدائن صاحل(أما اللحيانيون الذين اختذوا من احلجر 

، وكانت جتارم مع مصر بالدرجة )٦(، فقد كانوا جتاراً كأكثر شعوب مشال شبه جزيرة العرب)٥(سياسية عرفت بامسهم
تردد يف الوثائق املصرية من العصر البطلمي أمساء لتجار حليانيني ومعينيني عدو من الشخصيات  ، حيث)٧(بالدرجة األوىل

، ورمبا كان ذلك بسبب مكانتهم االجتماعية اليت وفرا هلم ثروام الطائلة من )٨(الشخصيات البارزة يف اتمع املصري
  .)٩()منف(يف إقليم ) بونيس(ا تعرف باسم  ممارستهم للتجارة، وقد كان للتجار اللحيانيني واملعينيني قرية سكنوا

كان للتجار اللحيانيني دور يف نقل التجارة القادمة من الصني واهلند، وقد درت عليهم أعمال التجارة هـذه أربـاح   
طائلة مكنتهم من مد نفوذهم يف منطقة واسعة، وتسمية خليج العقبة باسم خليج حليان يدل على أن اللحيانيني متكنوا من 

لسيطرة على الطريق البحري الذي يصل إىل إيلة، فضالً عن سيطرم على الطريق الربي يف مشال غرب شـبه جزيـرة   ا
، وكان اللحيانيون ناقلني للتجارة فضالً عن )١٠(العرب، وكان البحارة والتجار اإلغريق يدفعون اجلزية للجباة اللحيانيني

ن تاجروا بالعاج واألبنوس وأقمشة السروج والذهب والفضة واملاشية، أن أهل ددا )١(، وذكرت التوراة)١١(كوم جتاراً

                                                
  .٩٥صفيل، تدمر وطريق احلرير، )  ١(
  .١٦٤صخياطة، عالقات تدمر، ) ٢(
  .١٥٣صشعث، طريق البخور، ) ٣(
  .٩٣صفيل، تدمر وطريق احلرير، ) ٤(
مل تكن حليان كنظرياا من املمالك العربية من حيث العظمة واالتساع، بل كانت مملكة صغرية نسبياً، تقع أرضها جنـوب شـرق أرض   ) ٥(

األنباط، يف مشال غرب شبه جزيرة العرب، وهي تشتمل على معظم وادي القرى، وتتوافر فيها واحات خصبة مهمة جتهز القوافل التجارية مبا 
مؤن، وذا املوقع هيمنت على الطرق التجارية القادمة جنوب شبه جزيرة العرب واملتجهة حنو الشمال، فضالً عن أن طريق البخور حتتاج من 

مدائن صاحل، وتيمـاء، ودومـة   ) احلجر(، و)العال(الدويل مير بأراضيها، وقد برزت فيها العديد من املراكز التجارية املهمة مثل ديدان أو ددان 
  .اجلندل

Al-Ansary, A.A.A critical and comparative study of Lihyante personal names, unpublished 

Ph.D. thesis Presented to the University of Leeda, 1966, p.21.   ؛ األنصاري، عبد الرمحن، بعـض مـدن
  .١٧ص م،١٩٩٠القوافل يف مشال اململكة العربية السعودية، جامعة امللك سعود، الرياض، 

  .٥٢٧ص؛ مهران، دراسات، ٢٤٥، ص٢جعلي، املفصل، ) ٦(
  .٥٢٧ص؛ مهران، دراسات، ٢٤٥، ص٢جعلي، املفصل، ) ٧(
، الناصري، سيد أمحد علي، الصراع على البحر األمحر يف عصر البطاملة، دراسات تاريخ اجلزيرة العربية، جامعة امللك سعود، الكتاب الثاين) ٨(

  .٤٣١ص، )م١٩٨٤(الرياض
  .٤٢٤صاملصدر نفسه، ) ٩(
  .٥٢٧ص؛ مهران، دراسات، ٤، ص١جحيت، تاريخ العرب، ) ١٠(
)١١ (Al-Ansary and Abu Al-Hassan, op, cit, p. 21.  
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واملاشية، وتاجروا بالبخور واألحجار الكرمية، وخشب الصندل، والبد أن يكون اللحيانيون قد وفروا كل ما من شـأنه  
ها علـى التجـارة   تسهيل سري القوافل التجارية عرب املراكز التجارية العائدة هلم، شأم شأن بقية الدول اليت يقوم اقتصاد

ونشأت يف وسط ) م٦١٣واستمرت حىت عام  ٣أواسط القرن (اليت ظهرت فيها دولة املناذرة  )٢(واحلرية.بصورة رئيسة
  .العراق، كان هلا هي األخرى دور يف التجارة الدولية اليت ربطت مشال شبه جزيرة العرب بالصني

لوادي الرافدين فضالً عما حوته هذه األرض من خريات السيما أرضه اخلصبة ووفرة مياهه  يكان للموقع اإلستراتيج
عرب دجلة والفرات وسهولة التنقل يف أرضه، أثر بارز يف الرقي احلضاري واالنتعاش االقتصادي، وبـالد وادي الرافـدين   

ني الشرق والغرب، وكان الزدياد طلب البيـزنطيني  مبوقعه املتميز بني قارات العامل القدمي جعل منه جسراً لعبور التجارة ب
على بضائع الشرق السيما بضائع الصني واهلند وبضائع جنوب شبه جزيرة العرب، أثر يف بروز دور العراق كحلقة وصل 

ي ، واختذ جتار احلرية جمـار )٣(مهمة تربط موانئ البحر املتوسط بالصني واهلند يف عصر مل يعرف فيه رأس الرجاء الصاحل
ومنها عرب اخلليج العريب إىل اهلند والصني، أو  )٤(األار لنقل بضائعهم، فاحندرت سفنهم يف ر الفرات إىل دجلة العوراء

تذهب مشاالً عرب املوصل مركز حمافظة نينوى حالياً إىل مشال إيران ومنه إىل الصني، حيملون معهم أنواع السـلع ومنـها   
بالد سورية والروم واليونان مثل احلديد والنحاس واألسرب والقصدير، فيبيعون هذه املواد منتجات العراق وما ترد إليه من 

يف جنوب شرق أفريقيا أو يف اهلند وجيلبون معهم احلرير واإلستربق والقرنفل والدارصيين والفلفـل والزعفـران واهليـل    
فتفرغ السفن محوالا يف موانئ العـراق   والصمغ والصدف والعاج والدر واملرجان والعطر وغريها من منتجات الصني،

ويأخذ سكان املنطقة احتياجام ويصدر غالبيته إىل سورية ومصر وموانئ البحر املتوسط حيث يصدر مـن هنـاك إىل   
  .)٥(أوربا

نان واتصل باملزارع واجل: ((إىل أمهية موقع احلرية ودورها يف نقل التجارة من الصني واهلند قائالً )٦()البكري(ويشري 
  )).واملتاجر العظام، ألا كانت من ظهر الربية على مرفأ سفن البحر، من الصني واهلند وغرييهما

قام التجار يف مشال شبه جزيرة العرب بنقل بضائعهم عرب الطريق البحري املار عرب اخلليج العـريب أو  :التجارة البحرية
قدر املستطاع، ألن الطرق البحرية معرضة إىل الكثري مـن األخطـار   الطريق التجارية الربية ب فضلواالبحر األمحر مع أم 

                                                                                                                                              
الكتاب املقدس، مجعية الكتاب ) (ددان(يف العربية عين ) رودس(؛ و١٣، آية ٣٨، إصحاح ٢٠وآية  ١٥، آية ٢٧سفر حزقيال، إصحاح ) ١(

  ).١٠٧٠ص، )م١٩٩٦(املقدس، لبنان
 تقع احلرية يف ضمن منطقة السهل الرسويب لوادي الرافدين عند األطراف الشمالية الغربية لبادية الشام، ومنطقة احلرية تشتمل على اجلـزء ) ٢(

إىل اجلنوب الغريب من مدينة الكوفة، وقد اشتهرت احلـرية  ) كم١٥(اجلنويب الغريب من القسم الشمايل للسهل الرسويب، وهي تبعد عن مسافة 
عموماً  اظرها الطبيعية رائعة اجلمال، وخصوبة تربتها، وتتمثل أمهية احلرية مبوقعها يف السهل الرسويب لوادي الرافدين، والسهل الرسويب يتميزمبن

اخلصـبة  بانبساطه، ويربط فيما بني اخلليج العريب ومنطقة مشال وسط العراق، وهذا يعين سهولة احلركة والتنقل يف هذه املنطقة، ووفرة أألراض 
عيـدة،  واملياه جعل من هذه املنطقة مركزاً لالستقرار البشري منذ أمد بعيد، وسكن هذه املنطقة قبائل عربية خمتلفة هاجرت إليها منذ أزمان ب

اداً كان يف مقدمتها هجرت األكديني الذين أسسوا أول دولة مركزية موسعة يف التاريخ، مث أعقبتها هجرات عربية كبرية أخرى كانت امتـد 
عيسى سلمان وسـليم  : آشور، ترمجة -أندريه بارو، بالد آشور، نينوى (. للهجرات السابقة السيما تلك اليت حدثت يف زمن ملوك الطوائف

روتشتاين، تاريخ السـاللة  : للمزيد عن ملوك هذه الساللة وسين حكمهم ينظر. ٣٣١م، ص١٩٨٠طه التكرييت، دار احلرية للطباعة، بغداد، 
؛ جواد علـي،  ٢٦٦-٢٣٧م، ص ص١٩٨٠-١٩٧٩، البصرة، ١٦-١٥منذر البكر، جملة كلية اآلداب، جامعة البصرة، ع: ترمجةاللخمية، 

؛ يوسف رزق اهللا غنيمة، احلـرية املدينـة   ١٠٤-٢٨، ص ص٤م، ج١٩٥٤تاريخ العرب قبل اإلسالم، مطبعة امع العلمي العراقي، بغداد، 
  .)٢٢٤-١٣٠م، ص ص١٩٣٦ة، بغداد، واململكة العربية، مطبعة دنكور احلديث

  .١٣١ص، )م١٩٧٢(كمال، أمحد عادل، الطريق إىل املدائن، دار النفائس، بريوت) ٣(
  .وهو شط العرب حالياً). ٤٤٢، ص٢جاحلموي، معجم، (اسم لدجلة البصرة) ٤(
  .٩٢-٩١ص صغنيمة، احلرية املدينة، ) ٥(
  .٤٧٩، ص٢جمعجم، ) ٦(



- ٣٨  - 

الطبيعية مثل العواصف والدوامات واحليوانات البحرية أو الشعاب املرجانية، فضالً عن األخطـار البشـرية كالقراصـنة    
  .)١(البحر

سفن، ويف تسـخري البحـر   وكانوا ماهرين يف صناعة المارس األنباط التجارة البحرية على نطاق واسع، وبرعوا ا 
موانئ اليمن إىل موانئ  ت سفنهمتمر عرب البحر األمحر لتنقل البضائع منأخذ، و)٢(يف شؤون املالحة وخدمتهملنشاطهم 

ليوقـة  (السيما ميناء األنباط الرئيس على الساحل الشرقي للبحر األمحر املعروف باسـم  لبحر األمحر، امشايل األنباط يف 
، والطريق البحري الثاين الذي سلكته السلع النبطية هو )٣(تنقل إما براً إىل البتراء أو تستمر حبراً إىل أيلة، ومن هناك )قومة

ليوقـة  (الطريق القادم من اخلليج العريب عرب حبر العرب إىل باب املندب ومن هناك عرب البحر األمحر إىل املينـاء النبطـي   
يف املصادر الصينية أن جتـارة الصـني   ورد ،و)٥(وازدادوا بسطة يف الثراء وبذلك تضاعفت قدرام التجارية،، )٤()قومة

وذلك يرجح أن جتارة  -ءبتراليكون االسم القدمي ل وقد-) رقيم(وهو يذكر بلفظة ) قن -يل(كانت تصل إىل مكان يدعى 
  .)٦(جميئها خالل اخلليج العريب فضالً عنالصني كانت جتيء عن طريق البحر األمحر، 

يف مشال )) ٧(السلثيني(الكتابات املكتشفة يف الساحة العامة يف تدمر إىل وجود عالقات مباشرة بني تدمر وبالد  وتشري
، وهذا مـا يشـري إىل تنظـيم    )٨(حيث كانت مرفأً للسفن التجارية القادمة من موانئ اخلليج العريب ،مشال غرب اهلند

، وقد أشارت النقوش التدمرية إىل قيام جتار عائدين من اهلند التدمريون لرحالت جتارية حبرية عربوا فيها مسافات شاسعة
وقد أقيم هـذا التمثـال يف   ) مرقوس أولبيوس ياحاي(على منت سفينة تدمرية بإقامة متثال ألحد التجار التدمريني ويدعى 

بضائع الثمينة الـيت  وكان هذا البحار اجلريء يعود حممالً بال ،)٩()أي يف ميسان وهي يف الوقت احلاضر القرنة( خاراكس
ويف نقش آخـر   ،)١٠(كان من بينها األقمشة القطنية واألحجار الكرمية مثل الالزورد والفريوز فضالً عن احلرير الصيين

، ويشري هذا النقش إىل )١١(دودان ملساعدته هلمحبن  حننييكرم نفس الشخص من قبل جتار عادوا من اهلند يف مركب 
، ويبدو أن البضائع )١٢(ار للتجار الذين ذهبوا إىل برباريكوم الواقع على مصب ر اهلندوساملساعدة اليت قدمها هذا البح

الصينية املنشأ اليت كان التجار جيلبوا من اهلند كانت تستورد إىل اهلند عرب وسطاء جتاريني، أي أن اهلنود عملوا كوسطاء 
  . جزيرة العرب فضالً عن تصديرهم ملا ينتجونه من بضائع وشبهللتجارة بني الصني 

مل يقتصر النشاط التجاري البحري لتدمر عرب اخلليج العريب واحمليط اهلندي بل امتد باجتاه الغرب عرب البحر املتوسـط  
صل التجار التدمريون أشرنا من قبل، فقد وووالبحر األمحر، حيث كانوا حلقة الوصل بني املراكز التجارية يف العامل القدمي 

وإىل فرنسا وإسبانيا، بل كان هلم يف ) هنكاريا(وصلوا إىل ار ويف إيطاليا وإىل بريطانيا واليونان، ) بوتيويل(ببضائعهم إىل 

                                                
  .٣٧صالعلي، حماضرات، ) ١(
  .٣٣صعباس، تاريخ دولة األنباط، ) ٢(
  .١٢٤صالصمادي، التجارة النبطية، ) ٣(
  .١٩ص، )م١٩٨٤(وأمهيتها التارخيية واالستراتيجية، دار هشام، اربد) العقبة(غوامنة، يوسف، إيلة ) ٤(
  .٣٣صعباس، تاريخ دولة األنباط، ) ٥(
  .١٤٤ص، )م١٩٩٦(، دمشق٤٢زيادين، فوزي، تدمر البتراء البحر األمحر وطريق احلرير، جملة احلوليات األثرية العربية السورية، مج) ٦(
وكونت مملكـة  ) م.ق ١٤٠-١٥٠(، حيث كونت قبائل الساكاس دويالت متحدة بني سنة )الساكا(وهو االسم الذي تعرف به قبائل ) ٧(

اولريي، دي السي، انتقال علـوم االغريـق اىل العـرب، مطبعـة الرابطـة،      : للمزيد ينظر( .)م٢٢٦(حىت سنة كوشان القوية اليت دامت 
  ).١٣٩ص، )م١٩٥٨(بغداد

  .٦١ص، )م١٩٥١(، دمشق١هنري، حبث يف مصادر احلضارة التدمرية، جملة احلوليات األثرية السورية، مجسرييغ، ) ٨(
  .١١٩ص؛ غافيكوفسكي، تدمر، ٣١صستاركي واملنجد، تدمر عروس الصحراء، ) ٩(
  .١٤٤صزيادين، تدمر البتراء، ) ١٠(
  .١١٩ص؛ غافيكوفسكي، تدمر، ٦٨صسرييغ، حبث، ) ١١(
  .١٤٤صزيادين، تدمر البتراء، ) ١٢(
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، وكان للتجار )١(هذه البلدان جاليات ووكاالت جتارية، حيث عثر هناك على مدافن ومعابد ونقوش تعود لتجار تدمريني
حضور يف الساحل اجلنويب للبحر املتوسط ويف أفريقيا، وهذا ما أشارت له اآلثار املكتشـفة يف تلـك   للتجار التدمريني 

  .، فحملوا إىل تلك البلدان ما وردهم من بضائع صينية وهندية فضالً عما أنتجوه من مواد صاحلة للتجارةاملناطق
ريب مث ر دجلة مث تصل إىل سـلوقية، مث ختـرج   وقد كانت السفن التجارية القادمة من اهلند والصني تعرب اخلليج الع

، والثاين من دجلة )٢(إىل إنطاكية) الصاحلية(القوافل عرب الرب يف طريقني يذهبان إىل سورية األول من الفرات ماراً مبدينة 
نة تدمر حيث تستريح ، وكال الطريقني البد وأن ميرا مبدي)٣(ماراً باجلزيرة مث نصيبني مث إىل الرها مث إىل إنطاكية أو دمشق

  ). ٤(القوافل وتتزود باملؤن
تشري األدلة األثرية إىل أن جتار مشال شبه جزيرة العرب كانوا يتاجرون بعدد من السلع املستوردة من :السلع التجارية

واملـر  كان هو ومادة ضرورية يف حياة الناس وعبادام،  وهي، ويف مقدمتها البخور مصادر متعدد السيما الصني واهلند
املر وحده يف صناعة مواد التجميل والعطور ويف شؤون الدفن، وال ينازع هاتني  يستعمليستعمالن يف تركيب العقاقري، و

حيملون القار إىل مصر على وجه اخلصوص  اكانوحيث  ،)٥(السلعتني ببعض القيمة من احلاصالت احمللية إال البلسم والقار
املستورد من اليمن والذي يصـدر إىل منـاطق   العطور والطيوب االجتارب، فضالً عن )٦(اخلصوص لتستخدمه يف التحنيط
، فضالً عن التوابل الـيت  )٨(، وهذه العطور من خمتلف األنواع وتعد سلع عالية القيمة)٧(خمتلفة من العامل ممن حيتاج إليها

املتاجرة بثروات طائلة ملا هلذه ، وقد درت عليهم هذه )١٠(، وتاجر األنباط مبادة الصمغ)٩(اليت كانت تستورد من اهلند
  .السلع من أمهية بارزة يف حياة شعوب العامل القدمي

اخلليج  اليت كانت تورد منوالصني، واحلناء العسقالين والآللئ اليت كانت تستورد من احلريرية  املنسوجاتبوتاجروا 
املطرزات، كما كان يذهب يف مقابل ذلك  الصنيوتصدر إىل ، ءبترااليصل إىل وكان احلرير يأيت من الصني و ،)١١(العريب

، وهنا ال نستبعد حصول نوع من املقايضة بني )١٢(إىل الصني احلنا والزجاج واللؤلؤ واملرجان والسجاد والذهب والفضة
التجار األنباط وبني التجار األجانب، السيما أن هذا النوع من التبادل التجاري كان وما زال سائداً يف عمليـات البيـع   

  .الشراءو
) هبـات األذن (وتاجر األنباط بالزجاج واألرجوان من صور وصيدا، واخلزف من روما، فضالً عن متاجرم بنبات 

وهـو أيضـاً نبـات     Galbanum، ونبات احللبينة Scendted reedوهو نبات صمغي، ونبات القصب املعصر 
  .)١٣(صمغي

                                                
 Condurachi, M., State Funerairies Palmyrenienines, Petra the؛ ١٥٣صشعث، طريـق البخـور،   ) ١(

caravan cities, Amman, 1990, p. 185.   
  .٢٩٨، ص١جحيت، تاريخ سوريا، ) ٢(
  .٨٠-٧٨ص صالبكر، العرب والتجارة الدولية، ) ٣(
)٤  (Rostovtzeff, Op, cit, p, 92..  
  .١١٢صعباس، تاريخ دولة األنباط، ) ٥(
  .٩٠ص، العرب قبل اإلسالم، زيدان) ٦(
  .٤٢٥، ص١جحيت، تاريخ سوريا، ) ٧(
)٨  (Kirwan, op, cit, p. 56  
  .١٣٧صالصمادي، التجارة النبطية، ) ٩(
)١٠ (Rostovtzeff, op, cit, p. 61.  
  .٤٢٥، ص١جحيت، تاريخ سوريا، ) ١١(
  .٨٧صعباس، تاريخ دولة األنباط، ) ١٢(
  .١٣٧صالصمادي، التجارة النبطية، ) ١٣(
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، وأن تصـنيع  )١(ويصدر إىل اخلارج فيما بعد ب والفضةاملنتجات احمللية كزيت السمسم والذه بعضاألنباطبوتاجر 
استوردوا األختام وبالرقي الذي ذكرناه آنفاً يشري إىل احتمال تصديره إىل خارج بالد األنباط، واخلزف على نطاق واسع 

ومن األنباط انتقلت املصنوعات النحاسية واحلديدية املصنوعة يف بالد اليونان أو الشام أو ، )٢(ينية والقناديل الرومانيةصال
  . )٣(إىل اليمن البتراءيف 

كانت القوافل التدمرية تنقل إىل شبه جزيرة العرب وموانئ اخلليج العريب الزجاج واألدوات املطلية باملينا، واألقمشـة  
  ).٤(، وكثرياً منها كان يأيت من الصنيون والتني واجلوز واجلنب اففالناعمة واألرجوان واخلمر وزيت الزيت

، )٩(، واللبان)٨(، واملر)٧(، والبخور)٦(، والقرفة)٥(ومن السلع األخرى اليت تاجر ا التدمريون الطيوب، والتوابل
، )١٠(لبضـائع ، والصمغ، والصرب، وأخشاب الزينة وقد استوردوها من اليمن اليت اشتهرت بإنتاج مثل هذه ا)٩(واللبان

اهلند وكانت تصدر هذه البضـائع إىل  الصني وأن اليمن كانت هي األخرى حمطة رئيسة على طريق التجارة القادم من و
، فقد نقلت اليمن بضائع اهلند والصني إىل )١١(مشال شبه جزيرة العرب ومنها تدمر تصدر إىل أسواق مصر وبلدان أوربا

ل شبه جزيرة العرب، ومن هذه البضائع فضالً عما ذكرنـاه الـذهب والعـاج    باقي أرجاء شبه جزيرة العرب ومنها مشا
واألحجار الكرمية والقصدير وخشب الصندل واألقمشة احلريرية والقطنية والكتانية واآلنية الفضية والنحاسية، فضالً عـن  

  ).١٢(منتجاا األخرى
الدهون والبـهار واحلريـر   مثل اهلند والصني، واستورد التدمريون من األبلة وخاراكس وفورت البضائع القادمة من 

ون بعضاً منها أما لمعالصيين والنحاس وخشب الصندل وخشب األبنوس، واستوردوا من اخلليج آللئ البحرين، وكانوا يست
، واستوردوا من أفريقية الشرقية الذهب )١٣(القسم األكرب فقد كان يصدر مرة أخرى إىل أسواق حوض البحر املتوسط

  ).١٤(واجللود وخشب األبنوس وريش النعام والعبيدوالعاج 
   

                                                
  .٤٢٥، ص١جحيت، تاريخ سوريا، ) ١(
  .١١١صعباس، تاريخ دولة األنباط، ) ٢(
  .١٨، ص٣صعلي، املفصل، ) ٣(
  .٣١٩، ص١ج؛ حيت، تاريخ سوريا، ١٦٥صخياطة، عالقات تدمر، )  ٤(
، )م١٩٩٠(دي السي، جزيرة العرب قبل البعثـة، وزارة الثقافـة، عمـان   اولريي، ( نباتات عشبية تستعمل يف التحنيط والشعائر الدينية ) ٥(

  ).٥١ص
  ).٥٣٠ص، )ت.د(خياط، يوسف، معجم املصطلحات العلمية والفنية، دار لسان العرب، بريوت(وهو نبات الدارسني ) ٦(
تريه لغالئه سوى رجال الدين الستعماله يف من البضائع الثمينة اليت كان يوازي سعره سعر الذهب يف الوقت احلاضر، لذا فقد كان ال يش) ٧(

، ٢جعلـي، املفصـل،   (املعابد والطقوس الدينية اليت تسترتف القسم األكرب منه، ويستعمله امللوك واألثرياء حلرقه يف املناسبات ويف اجتماعام
  ).٢٠-١٩ص ص، )م٢٠٠٠(؛ العلي، صاحل أمحد، تاريخ العرب القدمي والبعثة النبوية، شركة املطبوعات، بريوت٦٦ص

شهاب، حسن صاحل، أضواء على تاريخ اليمن البحـري،  (وهو من املنتجات الغالية والثمينة، يستخدم يف التحنيط ولعالج بعض األمراض) ٨(
  ).١٤٠ص، )م١٩٨١(، بريوت٢دار العودة، ط

دخان كثيف ذو رائحة طيبة، ويسـتخرج مـن    من املنتجات املهمة اليت اشتهرت ا اليمن بزراعتها، يوصف بأنه صمغ حيرق فيصدر منه) ٩(
موللر، ولتر، طريق اللبان القدمي، (شجرة تعرف بشجرة اللبان، واستعمل اللبان يف حتنيط املوتى السيما يف مصر، كما يدخل يف صناعة األدوية

  ).٤٥، ص٢ج، )م١٩٨٥(حممد يوسف عبد اهللا، نشر ضمن كتاب أوراق، صنعاء: تر
  .١٥٢صشعث، طريق البخور، ) ١٠(
  .٨٧ص ،)م١٩٩٩(خنلة، مىن يوسف، علم اآلثار يف الوطن العريب، جروس برس، طرابلس، لبنان)١١(
  .١١٥، ص٤جعلي، املفصل، ) ١٢(
  .١٩٧صموسكايت، تاريخ، )١٣(
  .١٣٩-١٣٨ص صدلو، جزيرة العرب قبل اإلسالم، ) ١٤(
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)Yunus Abdullah Ma Zhengbin(  
  امللخص

الباحث تسليط وهلذا حياول .ال يكاد يسمع العامل عنهم شيئاجمهولني  طويلة لقرون املسلمون يف الصنياإلسالم وظل 
الضوء من خالل هذا البحث على طبيعة اإلسالم يف أرض الصني، كاشفا أمر اإلسالم واملسلمني،     ومبينا حماولتهم 

  .احلفاظ على دينهم، وتعليم شعائرهم، وما يواجهون من حتديات يف الوقت احلايل
الصني، وخربته بصفته مسلما  صينيا من قومية  إن املعلومات والتحليالت يف هذا البحث ناجتة عن قراءة الباحث لتاريخ

  . ، ومثرة ملا شاهد من أوضاع إجيابية وسلبية بني املسلمني يف الصني يف االلتزام بالدين علما وعمال، ثقافة وتربية"هوي"
، إذا مل يرى الباحث أن الطفرة االقتصادية، والتنافس بني الناس يف حتقيق الرغبات املادية مع إمهال اجلانب الروحي

يلتفت إليه باإلصالح والتربية سيصبح املسلمون يف الصني فريسة، ال ميلكون من اإلسالم إال امسا، ومن الدين إال رمسا 
  . فقط

  املقدمة
لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ « :احلمد هللا القائل

بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمبعوث رمحة املأشرفاألنبياء واملرسلني حممد ى وأفضل الصالة والسالم عل ).١٣:احلجرات( »أَت
  : بعد،أما وأصحابه أمجعني ،آله ىوعل ،للعاملني

على  ن، ويف القرن السابع امليالدي حتديدا، دخل الدين اإلسالمي إىل الصنيفمنذ ما يزيد على ثالثة عشر قرنا من الزما
طويلةال يكاد يسمع العامل عنهم  جمهولني لقرون املسلمون يف الصنياإلسالم وظل .١يد التجار املسلمني من العرب والفرس

مسلمو الصني ليسوا يف " بأن " حاضر العامل اإلسالمي"، وقد وصف األمري شكيب أرسالن يف كتابه املشهورعنهم شيئا
م حالة ١٩٨٠، وكما شبه املفكر اإلسالمي الصحفي املصري املعروف فهمي هويدي الذي زار الصني عام ٢"هذه الدنيا

، وإن دلت هذه التعبريات على شيء، فإا تدل على ٣يف العامل اإلسالمي" امللف الضائع"اإلسالم واملسلمني يف الصني بـ 
حيث أصبحت أحوال اإلسالم واملسلمني غريبة وغامضة،  يف العامل اإلسالمي إلخوام يف الصنيإمهال املسلمني على مدى 

وال شك أن هناك حماوالت عديدة من العلماء والباحثني األجانب مثل فهمي . بل ناقصة ومشوهة يف العامل اإلسالمي
ل كتابام وأحباثهم، وخاصة بعد عهد هويدي يف كشف حقائق األمور عن أحوال اإلسالم واملسلمني يف الصني من خال

، ولكن تلك احملاوالت مل تصل إىل عمق األمر، وجوهر القضية يف )م١٩٧٩(انفتاح سياسة الدولة واالقتصاد حنو اخلارج 
بعض اجلوانب لكون أولئك الباحثني أجانب تواجههم مشكلة عدم معرفة اللغة الصينية، والثقافة احمللية، باإلضافة إىل 

  . لفروق الكبرية بني الصني والعامل اخلارجي يف احلضارة، والفلسفة، والتقاليد، والنظام السياسي ماضيا وحاضراوجود ا
يعرفوا مل  بعض إخواين املسلمني سواء أكانوا من العرب أم من غريهمأن  هوانتباه الباحث و من األمور اليت لفتت نظر

يف خاطئةومشوهة  بلة، سطحيالباحثمعرفتهم هلا  ،بل وجدةصحيح فةكثريا من أحوال اإلسالم واملسلمني يف الصينمعر
 ٤يقدروا ظروف املسلمني يف الصني ماضيهم وحاضرهم، وخاصة تارخيهم املؤملكثري من األحيان، وكثري منهم مل 

                                                
 .١٦، ص)هـ ١٣٩٤دار اإلنشاء والطباعة والنشر،: لبنان(واحلاضرحي، تاريخ املسلمني يف الصني يف املاضي .ل.بدر الدين و-١

 .٢١٩، ص٢، ج)م١٩٧٣، ٤دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع، ط(األمري شكيب أرسالن، حاضر العامل اإلسالمي -  ٢

 .١٣، ص)م ١٩٨١الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،: الكويت(فهمي هويدي، اإلسالم يف الصني، -٣

األستاذ املساعد باجلامعة -Dr.Ramadan Ma Qiang(ن امللفت للنظر ما حدث عندما ألقى الدكتور رمضان ما تشيانغ الصيين م- ٤
يف معهد " الثقافة التارخيية للمسلمني الصينيني"حماضرته القيمة حتت عنوان -)بالصني)Shan Xi(باجلامعة الشمالية للمعلمني مبقاطعة شانشي

: وقد سأل أحد احلاضرين للمحاضرة قائال. م٢٠/٣/٢٠٠٩بالتاريخ ) ISTAK(عة اإلسالمية العاملية مباليزيا الفكر اإلسالمي التابع للجام
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عوة يف حقل الد املسلم الصيين وغريهتنسيق التعاون بني وهذه املشكلة هي اليت جعلت تنظيم و ،وحاضرهم العسري
  .يف الصني أمرا غري متيسر، ومل يصل إىل غايته املنشودة، ونتائجه املرجوةاإلسالمية وشئون اإلسالم واملسلمني 

باإلضافة إىل ذلك فإن الباحث قد واجه كثريا من األسئلة املتعلقة بأحوال اإلسالم واملسلمني يف الصني أثناء تواجده 
وأكثر األسئلة حتوم حول الزمن احملدد الذي وصل فيه  ا،أو مشاال،شرقا أو غرب ميينادولةمسلمة  أينما ذهبفيخارج الصني و

كيف كان اإلسالم إىل الصني، وكيفية انتشار اإلسالم يف الصني، وقضية التعليم والتربية والدعوة اإلسالمية يف الصني، و
يف الصني حاليا؟ وما التحديات املعاصرة اليت ؟ وكيف تكون الدعوة اإلسالمية إبان عهد الثورة الثقافيةيف الصني املسلمون 

يواجهها املسلمون يف الصني ؟ وغريها من األسئلة، وقد أجاب الباحث بعضا منها يف املناسبات الرمسية وغري الرمسية، 
ولكن البعض منها يرى الباحث ضرورة وحتمية الدراسة والبحث فيها بطريقة علمية ومنظمة، وبصفة الباحث مسلما 

غيورا فإنه يتحتم عليه أن يقوم بدراسة هذه اجلوانب لسد هذه الثغرة، وتعريف املهتمني ا، مسلمني وغريهم، كما  صينيا
  :وميكن إمجال أهم نقاطها باآليترأى الباحث أن الدراسة عن هذه املوضوعات هلا أمهيتها وضرورا، 

املسلمني خارج الدول العربية عن طريق نشر  توسيع معرفة إخواننا العرب وغريهم من املسلمني بأحوال :أوال 
 دعوةيف  العرب أو الناطقني بالعربية من غري العرباليقني واحلماسة بني إخواننا  أن تزيدميكن البحوث والكتب اليت 

  .بالدهمالقوميات غري املسلمة املوجودة يف 
ومل يكن الوصول إليها بالقوة  ،القدوة احلسنةالصني والبالد األخرى يف آسيا بطريق السلم و وصل اإلسالم إىل: ثانيا 

أصبحت صورة اإلسالم واملسلمني يف اتمع غري اإلسالمي داخل  ، فقدوالعنف كما يزعم أعداؤه وخاصة يف أيامنا هذه
، فيجب علينا حنن املسلمني أعداء اإلسالم واملسلمنيحقيقتها من قبل  بسبب حتريفبة عوخارجها صورة خميفة ومر الصني

عن موغلة يف التاريخ ومدنية  ،اليت هلا حضارة عريقة ،الصني اإلسالم إىل ديننا من خالل بيان طريقة وصول أن ندافع عن
أن اإلسالم دين السالم، ويريد السالم، ويأيت  ىفإنه يدل عليء، ش ىوإن دل هذا عل ،طريق السلم واألسوة احلسنة

  .بالسالم للبشرية
غري الصينيينيعتقدون بأن خوة وجد أن معظم اإل جنوب شرقي آسيا باألخص ماليزيا،ىإل عند وصول الباحث:ثالثا 

، ومن األربع والثالثنياملقاطعات الصينية  ىحد، وهي إ)Yun Nan( من مقاطعة يوننان هماملسلمني يف الصني 
مشاال أو جنوبا،شرقا أو غربا إن  كان الباحثولذا أينما  ،ناننهم املشهور أن املسلم الصيين ال بد أن يكون من يواعتقاد

،أما إذا قال أنا من قومية أخرى فيظنون أنه غري مسلم، ألم ال مسلم صيينفسوف يفهمون أنه هلم أنا من يوننان  قال
 مبسؤولية الباحث قد شعربسبب قلة البحوث أوالدراسات اليت تزيد من وعيهم، ولذا فمعلومات أكثر من ذلك ميتلكون 

يف الصني ولو بإجياز، برؤية موضوعية واقعية، مستندا إىل طبيعة اإلسالم ودخوله يف اإلسالم الضوء على عظيمةبتسليط 
  .الصني، ومدى انتشاره وما يواجه املسلمون من التحديات يف الوقت احلاضر

                                                                                                                                              
مبنية إننا قمنا بزيارة إىل الصني مع علمنا بوجود املسلمني يف الصني، فلم جند مسجدا بالتراث اإلسالمي املعتاد، وإمنا وجدنا مساجد قدمية "

:" فأجاب األستاذ قائال". ر الذي دفعنا نشك يف قداسته والدخول للصالة فيهاباهلندسة املعمارية الصينية وهي ال ختتلف عن املعابد الصينية، األم
فلم إننا نعيش وسط الصينيني ممن يدين بالكنفوشيوسية والطاوية والبوذية، وكل هذه ديانات قدمية متأصلة يف ثقافة الصني منذ آالف السنني، 

كان من احلكمة العيش مع هؤالء غري املسلمني لدعوم إىل اإلسالم،  يكن من السهل ألجدادنا املسلمني أن خيالفوهم يف كل شيء، بل
هللا والتكيف معهم يف العادات واحلياة االجتماعية واملعامالت اليومية، كلما كان ذلك ال خيالف عقيدة اإلسالم، وال يؤدي إىل فعل ما ى ا

ألواح شاكرة لفضائل –!" عاش األمرباطور احلايل، عاش، عاش"  عنه، بل كان من حكمة املسلمني يف الصني أن يضعوا ألواحا كتب عليها
يف القرن السابع عشر والثامن عشر لدفع ضرره، وعند ) م١٩١١-Qing١٦٤٤(داخل املساجد أيام حكم األمرباطور تشني _األمرباطور

 . مسلمني فرصة ألداء فريضة الصالةوقت الصالة كانوا خيفوا مث يعيدوا إىل مكاا، إذا مل يعملوا هذه احليلة ملا كانت لل
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-جامعتنا   تتميز به ما  إن الدراسة واملعرفة عن أحوال اإلسالم واملسلمني يف األقليات املسلمة يف العامل تثبت: رابعا
أهداف سامية الستعادة دور األمة اإلسالمية القيادي والريادي يف مجيع فروع العلم من  -اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا

  ١.واملعرفة
وإقامة الندوات ، وإعداد األحباث ،تأليف الكتب حيتاج إىل كبرين موضوع اإلسالم يف الصني موضوع و الشك أ

ويأمل الباحث أن يكون هذا البحث مفتاحا لكثري من الباحثني أن يبذلوا . العلماء واملؤرخني املتخصصني ا العديدة من
جهدهم يف كشف حقيقة اإلسالم، وحالة املسلمني يف الصني، آخذين يف االعتبار حتديام يف إثبات هويتهم اإلسالمية، 

  . إىل العامل، وتقدمها املستمر يف عصر العوملةوتقوية حالتهم االقتصادية والعلمية بعد انفتاح الصني
واالكتشافات األثرية علمنا أن  ،من السجالت الصينية القدمية: حملة عن وصول اإلسالم إىل الصني: املبحث األول

وأا كانت قبل اإلسالم بقرون، وقد ذكر األستاذ بدر الدين يف كتابه منذ زمن بعيد،  أتبد عالقة الصني بالعرب
إن عالقة الصني بالعربلم تكن وليدة لعصر اإلسالم، بل ابتدأت قبل اإلسالم " :قائال »العالقات بني العرب والصني«

بقرون، غاية األمر أن عراها ملتكن أوثقت كما يف زمن اإلسالم، لكن العالقة كانت موجودة على طريقة غري مباشرةأوالً، 
الصينية واإليرانية والرومانية، على :واتفقت املصادرالثالثة... ر اإلسالممث تطورت إىل عالقة مباشرة عندما قرب ظهو

اتصال جتارالعرب بالصينيني عن  من خالل٢وجود العالقة بني العرب والصني قبالإلسالم ببضعة قرون يف شكل غري مباشر
  ٣.طريق التجار اإليرانيني والرومانيني

قد اشتهر حديث ،فذلك من الوثائق التارخيية اإلسالميةيثبت و ،٤سالمىالصينقبل ظهور اإلإل العرب و يرجع تاريخ وصول
عليه ثالثة  يبىن فإنهورغم ضعف إسناده لكن بشهرته الواسعة " اطلبوا العلم ولو بالصني" من األحاديث النبوية الشريفة

  :أمور تارخيية
مباشرة بني العربوالصني قبل ظهور  مباشرة كانت أوغري ،إنه يثبت ذا احلديث أن هناك نوعا من الصالت:أوال 
وبدأ ) صلى اهللا عليه وسلم(وبفضل وجود هذه الصلة أصبح اسم الصني معروفا عند العرب حني ظهر رسول اهللا  ،اإلسالم

  .يف العاملكافة الناس  يبشر برسالته من قلب جزيرة العرب إىل
وهلا آداب رفيعة ، وعريقة يف احلضارة واملدنية ،الشأنإن الصني كانت معروفة عند العرب بأا بالد عظيمة : ثانيا 

  .غري أا من الناحية اجلغرافية بعيدة جدا عن جزيرة العرب اليت فيها مرتل الوحي ومهد اإلسالم، وحكمة عالية
كان يشجع حبديثه هذا، الصحابة وأتباع الصحابة ومن دخل يف دين ) لى اهللا عليه وسلمص(رسول اهللا  إن: ثالثا

الشرق ألجل طلب  ىبالد نائية كالصني اليت تقع يف أقص أنفسهم بالسفر إىلبخاطرة ىاملسالم احلنيف فيما بعد، علاإل
  .٥العلم والبحث عن احلكمة

م يف ٦٥١أن أول اتصال رمسي بني الدولة العربية اإلسالمية وبني الصني مت يف عام  ىجيمع علماء التاريخ يف الصني عل
تاريخ تانغ وقد ذُكر يف .٦)وهذا ال يعين بداية العالقة بني العرب والصني ( -رضي اهللا عنه–ن عفان عهد اخلليفة عثمان ب

)Tangملوك  الدولة العربية إىل بعثاتوقد ذكر أيضا أن .الصني يف هذا العام عربية وصلت إىل بعثةأن ) م٩٠٧-٦١٨
وكما ذكر أيضا خالل عهد أسريت .الصني م إىلويعترب هذا العام بداية دخول اإلسال، ٧بعثة ٣٠ ىتانغ تزيد عل

مشال غريب  الفرس املسلمون إىلووصل التجار العرب ) م١٢٧٩-٩٦٠ Sung(وسونغ ) م٩٠٧-Tang٦١٨(تانغ
                                                

 .الباحث حماضر باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا -١

 .٨، ص)م١٩٥٠، ١مكتبة النهضة املصرية، ط: القاهرة(حي، العالقات بني العرب والصني .ل.بدر الدين و-٢

 .٢٠املرجع السابق، ص -٣

  .٩، ص)م١٩٩٣الدار الشعبية للنشر والتوزيع مبقاطعة نينشيا، ): Nin Xia(نينشيا (إبراهيم فنغ جني يوان، اإلسالم يف الصني  - ٤
 .١٥حي،تاريخ املسلمني يف الصني يف املاضي واحلاضر، ص.ل.بدر الدين و -٥

 .١٦حي،تاريخ املسلمني يف الصني يف املاضي و احلاضر،ص.ل.بدر الدين و -٦

 .٤٨فهمي هويدي، اإلسالم يف الصني، ص -٧
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وقد بين .املدن يف املناطق الساحلية جنوب شرقي الصني عن طريق البحر للتجارة ونشراإلسالم الصني عن طريق البر، وإىل
إحدى املدن الساحلية يف -)Guang Zhou(مبدينة قوانغتشو) املنارة Guang Ta( مسجد قونغتا خالل تلك الفترة

مدينة  Quan Zhou(مبدينة تشيوانتشو )الصفاء والنظافة Qing Zhen( ومسجد تشينغجينغ، –الصني وأبرز موانئها
ومها »األمصار وعجائب األسفارحتفة النظار يف غرائب « :يف كتابه )م١٣٧٧- ١٣٠٤(كما ذكرها ابن بطوطة  زيتون

  ١.اليوم مسجدان قائمان إىل
الصني لغرض التبليغ  األول الذي ذهب باإلسالم إىل) العريب(وقد حاول العلماء والباحثون يف حتقيق من كان املسلم 

) Xi An(آن-لمسجدشيتثبت بصورة قاطعة من كان مؤسسا لاليت تارخيية ىاألدلةالاالهتداء إل كما سعوا إىل ،والدعوة
غري أم مل يهتدوا إليها،ال ، ٢) م٩٠٧-Tang٦١٨(يف عهد أسرة تانغ  األقدمني بعاصمة الصني القدمية املسجدينأحد 

من هنا نعلم أن اإلسالم قد وصل إىل  .أومن املصادر اإلسالمية األخرى ،وال من املصادر الصينية ،من املصادر العربية
ني، سواء أكانوا من العرب أو من اإليرانيني، أو عن طريق وفود بعثها بعض اخللفاء، الصني مبكرا عن طريق التجار املسلم

وهلذا فإن تعيني الوقت كسنة كذا وكذا، أوتعيني شخص أو أشخاص كانوا سببا يف دخول اإلسالم إىل الصني أمر صعب 
  . املنال

كما تؤكد الوقائع -اهللا عنه يرض–نالصني يف خالفة سيدنا عثمان بن عفا يدخول اإلسالم أراض وعلى الرغم من
جتعله أرسخ عقيدة يف اليت قومات املما حيتوى هذا الدين من كل  معمل يأخذ مكانته الالئقة التارخيية، إال أن اإلسالم 

وقوميات حمدودة،ولعل سائال يسأل  ،وأكثر ديانة باالنتشار،بل كان اإلسالم معروفا بني أفراد قلة من الصينيني ،القلوب
؟ ويف احلقيقة أن السبب الرئيس يعود إىل و الكنفوشيوسيةوالبوذية  طاويةاذامل ينتشر اإلسالم يف الصني كما انتشرت المل

  :مهمنيأمرين 
يبني حقائق اإلسالم بني الصينيني،ألن اإلسالم مل يعرف بني جييد اللغة احمللية عدم وجود عامل أو داع مستنري :أوال

واملساجد اليت  .التجار العرب،فاهتمامهم بالتجارة ما أعطى هلم فرصة للقيام بالدعوة بالطريق املنظّمالصينيني إال عن طريق 
  .بنيت يف الصني كانت حمل العبادة فقط للداخلني فيها، ومل يكن هلا دور يف نشر اإلسالم بني غري املسلمني

أو الطاوية، وبالتايل بالكنفوشيوسيةأوالبوذية  مسكنيظلوا متو، عدم اعتناق األسر امللكية والنبالء دين اإلسالم: ثانيا
  .كانوا غالبية الشعب على طبيعة ملوكهم

تقع على  اليتالبالد ااورة للصني،وباألخص ، وقد انتشر اإلسالم يف وقد استمر هذا الوضع ملا يقرب من ألف سنة
  .على هذه املنطقة وهيمنجنوب الصني 

عشر أقليات  ىسنة أصبح عقيدة مشتركة لد١٣٠٠أكثر من  اإلسالم يف الصني انتشار ىعل ىوبعد ما مض
وهذه ، وباوآن ،وساالار ،ودونغشيانغ ،والطاجيك ،واألوزبك ،والتاتار ،والقرغيز ،والقازاق ،والويغور، هوي:قوميةهي

  .واخلمسني املوجودة يف الصني تالقوميات العشر هي من القوميات الس
يوِقومية ه)hui( قأكثر قوميات الصني متيزا، فأبناء  منيوِومية ه)hui(  موجودون يف كل أرجاء الوطن،وإن كانت

كرب بني القوميات الست فهي اليت تعترب القومية األ) han(نْهاَ وأما قومية.هلم جتمعات يف أحياء أو مناطق خاصة م
واخلمسني يف الصني، كما تعترب أكثر قومية سكانا من بني القوميات املوجودة يف العامل، ويبلغ عدد سكان هذه القومية 

نسجام، ويباشرون أعماهلم معهم بشكل ا القوميات األخرى يفويعيش قومية هوي مع . حاليا مليارا ومائيت مليون نسمة
ن على متيزهم العرقي ومنظومة حيام االجتماعية الفريدة، ومل يذوبوا يف قوميات أخرى كما حدث وثيق، ولكنهم حيافظو

                                                
 .١٨الصني، ص-، دار النشر باللغات األجنبية، بكني١، املساجد يف الصني باللغة العربية، ط)م١٩٨٩(ف يل هوا ين ،حممود يوس -١

 .٣٩املرجع السابق، ص -٢
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ي وِه"ولعل أهم أسباب ذلك الوعي القومي الراسخ لدى أبناء .١كالبوذيني واملسيحيني لبعض األقليات يف تاريخ الصني
هذا الوعي الذي مينح جمتمع "يوِه ،"وِهتصدي للتأثريات اخلارجية اليت قد حتتويه، وليس من شك قوة هائلة لل" يوِي ه

  . ، وحكم املسلمنيأن هذا الوعي املميز هو نتيجة التعليم اإلسالمي
االمسالذي أطلقه الصينيون على :)أكرب قومية مسلمة بني القوميات املسلمة العشر يف الصني( ) hui( يوِقومية ه نشأة

، أما األحياء التيسكنوها، وكانت تضم )"Fan Ke(فانكه "م إىل الصني هو املسلمني يف فترة بداية دخول اإلسال
ومنذ ذلك الوقت تكرس وضعاملساجد الواقعة يف أحناء الصني )". Fan Fang(فانفانغ "مساجدهم ومقابرهم، فسميت 

املسلمني الذين هاجروا كان عدد . كمكان ملمارسة العبادة والنشاطات الدينية، وليس مكاندعوة غري املسلمني إىل اإلسالم
إىل الصني يف املرحلة األوىل جدقليل، ولكنهم مل ينصهروا يف القوميات األخرى، بل ضموا عددا من أبناء القومياتاألخرى 
إليهم، الذين أسلم بعضهم القتناعهم بالعقيدة اإلسالمية، كما انضم البعضاآلخر إىل صفوف املسلمني مبحض إرادم 

  .٢يادة عدد املسلمينالصينيني مبرور األيام تعاظم تأثري املسلمني يف الصني بصورة ملحوظةومع ز. بسبب الزواج
، وهجرة املسلمني إلىالصني بشكل هائل يف )م٩٠٧-Tang٦١٨(مع انتشار اإلسالم يف الصني يف فترة أسرة تانغ 

عددمن املطاعم اإلسالمية ، مل يزدد عدد املساجد يف الصني فحسب، بل ظهر )م١٣٦٨-Yuan١٢٠٦(فترة أسرة يوان
خلَف العرب والفرس الذين أتوا إىل الصني ملزاولة التجارة : أما الذين محلوا اسم املسلمني يف الصني حينذاكفهم أوال .أيضا

املسلمون من شىت القوميات بآسيا : ؛ ثانيا)م١٢٧٩-Song٩٦٠(وسونغ )م٩٠٧-Tang٦١٨(يف فترة أسرتيتانغ 
باإلضافة إىل ذلك،هناك عدد كبري من أبناء . ول علىاالنضمام جليشهم يف محلتهم على الصنيالوسطى الذين أرغمهم املغ

  . أسلموا بسبب الزواج مع املسلمني واإلميانبالعقيدة اإلسالمية ٣)Han(قومية هان
 ، ووصلت قوة املسلمني املؤثرة)م١٣٦٨-Yuan١٢٠٦(لقد شهد اإلسالم تطورا كبريا يف الصينفي فترة أسرة يوان

يف اتمع الصيين إىل مستوى غريمسبوق، ولكن الصينيني آنذاك كانوا ينظرون إىل الذين استوطنوا أرضهم كمهاجرين 
-Song٩٦٠(وسونغ )م٩٠٧-Tang٦١٨(أجانب،سواء كانوا من خلَف الذين جاءوا إليها يف فترة أسريت تانغ 

أبناءقومية " وهؤالء املسلمون مسوا أنفسهم . وان وخلفهم، أو املسلمني الذينأُرغموا على دخول الصني يف أسرة ي)م١٢٧٩
  ٤".هوي من املناطق الغربية

تكونت  ،حيثالصني ستجدون أن أكثر املسلمني الصينيني يف املدن واألرياف هم من أبناء قومية هوي إن سافرمت إىل
وميكننا أن ، عربية وفارسية وشعب هوي شعب ذو أصول .هذه القومية املسلمة الصينية خالف ما بالقوميات األخرى

،ونالحظ ذلك من الصني جميء أجدادهم األولني إىل ىنالحظ آثارا ألصوهلم العربية والفارسية رغم مرور سبعة قرون عل
" دنيا"و" مساء"و" بالء"و" مؤمن"و" علم"و"نية"و" إميان " كلمة:خالل أن ما يف ألسنة هؤالء كلمات عربية وفارسية، مثل

                                                
أن  وقد دخلت البوذية إىل الصني يف القرن الثالث قبل امليالد، وبرغم. إن الديانتني البوذية واملسيحية تعتربان ديانتني دخيلتني يف الصني -١

الفلسفية الطاوية لالو تسي )Xuan Xue(البوذية انتشرت يف الصني انتشارا واسعا بسرعة نظرا لتشابه تعاليمهامع تعاليم مدرسة شيوانشيويه 
يف الصني، فإن البوذية ذاا تعرضت للحظر يف الصني أربع ) م٤٢٠ -٢٢٠) (Jin(وجني) Wi(وتشوانغ تسي، اليت كانت شائعة فيفترة وي

؛ أما املسيحية فقد نقلت إىل الصني ثالث مرات؛ وهي اليت نالتتقديرا عاليا يف فترة )م٥٨١ - ٤٢٠( فترة األسر اجلنوبية والشمالية مرات يف
ودخلت إىل الصني أول مرة يف القرن . ، مث تالشت يف الصني بعد انتشارها ملدة مائتيوعشر سنوات)م٩٠٧-Tang٦١٨(أسرة تانغ املزدهرة

 .م، ومرة ثالثة يف أواخر القرن السادس عشر١٢٩٤امليالدي، ومرة ثانية يف عام الثامن 

، )م٢٠٠٦، ١دار النشر الشعبية نينشيا بالصني،ط):Ning Xia(نينغشيا(، تاريخ اإلسالم املختصر يف الصني)Ma Ping(ما بينغ -٢
 .٣٢ص

ا تعترب أكثر قومية سكانا من بني القوميات املوجودة يف العامل، األكرب بني القوميات الست واخلمسني يف الصني، كم )Han(قومية هان -٣
 .ويبلغ عدد سكان هذه القومية حاليا مليارا ومائيت مليون نسمة

  .، مع التصرف٤م، ص١٧/٩/٢٠٠٦حممود يوسف يل هوا ين، احلوار احلضاري الصيين العريب، جملة الصني اليوم،  -٤
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2007n/0701/p6.htm  
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" اإلمث"و) مناز" (والصالة"و) خدا" (اهللا"واخل بالعربية، وكلمة " توبة"و" قيامة"و" زىن"و" ل وحرامحال"و" طعام"و
) پشت"(صالة الظهر"و) سپيده دم"(صالة الفجر"و) بوسه"(القبل"و) دوستان" (الصديق"و) دمشن" (العدو"و)گناه(
أنف كبري :مالمح العرب مالحمهم أقرب إىلساء و النالكثري من الرجال أيضا أن ونالحظ بالفارسية، ) شام"(املغرب"و

أم حيملون  وعينان غائرتان وحلية كثة، وكما نالحظ أن ذرية هوي هوي قد تصينوا حيث حيملون أمساء صينية إضافة إىل
  تسمية أوالدهم باألمساء العربية خوفا من أن ينسوا أصلهم ىأن هوي هوي األولني أصروا عل ومن املؤكد .أمساء عربية

  .وهويتهم الدينية
تقريبا نرى حتوال إجيابيا يف تاريخ اإلسالم واملسلمني يف الصني حيث  عام وبعد ألف: الصحوة الدينية: املبحث الثاين

و ه إلياسالشيخ  فضل يف ذلك كان يرجع  إىل وأكرب.بدأ االهتمام بالتعليم الديين والدعوة اإلسالمية ودراسة اللغة العربية
دنوغ تش )Hu Deng Zhou وقد بدأ هذا الشيخ ألول مرة يف تاريخ املسلمني يف الصني تعليم ).م١٥٩٧-١٥٢٢

،ومن مث انتشر نظام تعليم القرآن والعلوم الدينية على أيدي شيوخ أجالء يف ١القرآن والشرائع الدينية من بيته
بدأ بعضالعلماء بتأليف الكتب الدينية املتميزة بالسمات العصريةوتدوين مبائيت سنة تقريبا ذه الصحوة ه بعدو.املساجد

ماورد يف علم الكالم والفلسفة والفقه واألخالق  واستخدام) اللغة الصينية الكالسيكية(األسفار بلغة هان الكالسيكية
  .الثقافة الصينية  التقليديةمن والتاريخ مع االستفادة 

والقيم  ،تربية العقيدة الدينيةيف األساسإىل يستهدف التعليم اإلسالمي يف الصني : التعليم اإلسالمي يف الصني  -  أ
قبل علمنا أن التعليم اإلسالمي يف الصني الوثائق التارخيية  منو.واملعارف اإلسالمية لدى املسلمني ،واملبادئ األخالقية

فقد اعتاد املسلم أن يعلم أطفاله ومن أسلم .٢شكل التعليم املرتيل معتمدا علىكان " املسجدي اإلسالمي التعليم " ظهور
سالم علوم اإل ساسية يفاملعارف األ ةىف مرتله، ويقرئهم القرآن،كما يلقّنهم شفاه ةشفاه اللغة العربيةحديثا من أهله 

هو أن يلقن وري على شكل آخر أيضا، وكان التعليم االسالمي جي.أداء الفرائض الدينية والشريعة والفقه، ويقودهم يف
املساجد،ويقرئوم القرآن بالعربية  األئمة والفقهاء الوافدون من بالد الفرس املسلمني الصينيني القرآن والعلوم االسالمية يف

 (أواخر عصر يوان  املسلمني الصينيني حىت ىويعلموم اللغتني الفارسية والعربية اللتني ظلتا لغيت ختاطب لد

Yuanكز التعليم اكمر ،"بيوت املسلمني"وقد أنشأ هؤالء األئمة والفقهاءالفرس كثريا من  ،)م١٣٦٨―١٢٠٦
ذلك الوقت عدد كبري من  ىل بالد الصني يفتوافدإإذ قد . أحناء الصني سالمية يفأداء الشعائر الدينية اإل أماكنو ،االسالمي

وا من األئمة ئش ىهم املساجد الصينية اليت كانت تفتقر اىل من يرعالي هااألئمةوالفقهاء الفرس تلبية لدعوة ودية توجه
  .٣القادرين

تشري السجالت التارخيية إىل أن التعليم اإلسالمي النظامي يف الصني ظهر يف أواسط القرن السادس عشر، وقد كما و
التعليم النظامي يف املدارس  :ثاينال، التعليم التقليدي يف املساجد :األول ،تفرع إىل اجتاهني من حيث أسلوب التعليم
 -١٥٢٢(وغ تشنو ده الشيخ إلياسويعد املعلم اإلسالمي الكبري . عن األولاإلسالمية، وهو األسلوب الذي ظهر متأخرا 

رائد التعليم يف املساجد، وهو األسلوب الذي صار بعد حوايل مخسمائة سنة من التطور الطريقة الرئيسة لنشر ) م١٥٩٧
يف املساجد يلقي األئمة دورسا دينية للتالميذ، وينظمون ، واإلسالمية وإعداد املتخصصني يف العلوم اإلسالمية املعارف

  .نشاطات تدريس هلم
  ):يسمى بالتعليم اإلسالمي املسجدي أيضا(  التقليدي يف املساجداإلسالمي التعليم  - ١

الدين القدماء حيام لنشر  ونالصيني وناملسلم بدأ) م١٥٩٧ -١٥٢٢(وغ تشنو دهابتداء من جهود الشيخ إلياس 
لقد اجتهدوا يف تعلم العربية .وإعداد األكفاء فيالعلوم الدينية والثقافةالقومية ،وإبرازالتقاليد اإلسالمية احلميدة اإلسالمي

                                                
 .١٨٠إبراهيم فنغ جني يوان، اإلسالم يف الصني، ص -١

 .١٨٠إبراهيم فنغ جني يوان، اإلسالم يف الصني، ص -٢

 .١١٣، ص)م١٩٨٩، ١األجنبية بكني، طدار النشر باالغات : بكني(حممود يوسف يل هوا ين، املساجد يف الصني  -٣
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م اللغتني العربيةوالفارسية والفارسية والصينية الستيعاب العلوماإلسالمية والثقافة الصينية التقليدية معاً،واستطاعوا استخدا
الدين يف التدريس، وقاموا بترمجة أمهات الكتب اإلسالمية إىل اللغة الصينية،األمر الذي مهد طريقاً ميسراً النتشار 

 ،عند ظهوره متكامالً ومنتظما كما هو عليه حالياً، فقد بدأ يف بيوتاملسلمني اإلسالميمل يكنالتعليم .يف الصني اإلسالمي
مثتطور األمر، وانتقل التدريس إىل داخل .واد التدريس متفرقة وغري موحدة، وعملية التدريس غري منتظمةوكانت م

املسجد، حيث تتسع ساحة التعليم لعدد أكرب منطالب العلم،واألئمة،وأصبح املعلمون مؤهلني لوضع مناهج التدريس 
ويف تاريخ .ي للتعليم اإلسالمي التقليدي فياملساجد بالصنيوبذلكتم تشكيل نظام رمس، وإعداد املواداملدرسية وإلقاء الدروس

جزًءا  اإلسالميالصني املعاصر شهد أسلوب التعليم اإلسالمي التقليديفي املساجد تطوراً واضحاً، فأضحت ساحة التعليم 
تقع إحدامها يف جنوبقاعته  ،ال يتجزأ من التخطيطاملعماري للمسجد، حيث توجد عادة يف كل مسجد قاعتان ملحقتان

  .١اإلسالميواألخرى يف مشاهلا،ومها خمصصتان للتعليم  ،الرئيسة
يف الصني هو أسلوب تعليمي ذو خصائص صينية اعتمادا على امليزة السكنية للمسلمني  إن التعليم اإلسالم املسجدي

ومن أهم املواد . مكانا للتعليم، واإلمام معلماًوهو األسلوب الذي يتخذ املسجد ٢" توزع الكثري وجتمع القليل"الصينيني
التعليمية اإلسالمية تفسري القرآن الكرمي، احلديث النبوي، الفقه، علم التوحيد، اللغة العربية وقواعدها، وغريها، وإن هذا 

  .األسلوب جعل اإلسالم يف الصني يبقى إىل يومنا هذا
ي يف املساجد بالتوزيع اجلغرايف للمسلمني يف الصني، فهم موجودون التقليداإلسالمي لقد ارتبط ظهور وتطور التعليم 

وحيث أنه ال بد من وجود مسجد يف كل مكان يعيش به املسلمون فقد . ولكن هلم جتمعات كبرية ،يف كل أحناء البالد
اإلسالمي وب التعليم وميكن القول بأن أسل. بات املسجد موقعا مثاليا لتعميم املعارف اإلسالمية بني املسلمني وأطفاهلم

ودجمه بأسلوب التعليم  ،التقليدي يف املساجد قد استند يف ظهوره إىل خلفية اجتماعية لتعليم الكتاتيب يف الصني القدمية
وقد جسد املسلمون ، ٣التقليدي داخل املساجد الذي كان شائعا يف الدول اإلسالمية يف العصور الوسطىاإلسالمي 

يف اإلسالمي كان التعليم ية للتعليم املسجدي، وبطريقة عبقرية تتالءم مع ظروفهم احمللية، حيث األوائل يف الصني صورة 
املساجد مفتوحا أمام مجيع املسلمني وأبنائهم، وكان املسلم يدرس ويقيم دون مقابل، مما أتاح للمسلمني الفرصة لرفع 

  .٤وعيهم الديين وترسيخ عقيدم
اتفق ثالث مراحل كما على  يجير الصينية يف املساجداإلسالمي التعليم كان ة سنة األخرية وخالل املائتني أو الثالمثائ

واألمر الذي  ،جتاوزاً" عالية"ويطلق عليها  ،املرحلة العالية،واملرحلة املتوسطة،واملرحلة االبتدائية: هي ،املؤرخون الصينيون
 ختلفويعود السبب يف ذلك إىل  ،يلفتالنظر أن عدد طالب املرحلة االبتدائية كان أكثر بكثري من املراحل الدراسيةاألخرى

وتشتمل املواد الدراسية باملرحلة االبتدائية س، هذه املدار منيتخرجون  همحنيلعدمضمان مستقبل ؛عدد كبري من الدارسني
أما املراحل الدراسية ،ومدة الدراسة ال تقل عن عامني ،لعربية وحفظ بعض قصار السور القرآنيةعلى تعليم مبادئ اللغةا

وبسبب كثرة املواد الدراسية وصعوبة استيعاب اللغة العربيةفقد  ،املتوسطة فتضم علوم الصرف والنحو والبالغةالعربية
املواد الدراسية باملرحلة العالية على علوم الفقه  وتشتمل، عدد كبري من الدارسني ذه املرحلة الدراسية أيضاً لفخت

وتبلغ سنواتالدراسة يف هذه املرحلة من عشر سنوات إىل  ،لتعليم اللغة الفارسية مساجدوكانت هناك  ،والتفسريوالتوحيد
 .٥عشرين سنة

                                                
 .١٢٨حممود يوسف يل هوا ين، املساجد يف الصني، ص -١

  .٩٧، تاريخ اإلسالم املختصر يف الصني، ص)Ma Ping(ما بينغ -٢
  .٩٧، تاريخ اإلسالم املختصر يف الصني، ص)Ma Ping(ما بينغ -٣
  .١٠٠املرجع السابق، ص -٤
  .٩٧املرجع السابق، ص -٥
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األئمة يف حتت إشراف  – القيام مبهمة التدريس باملرحلتيناالبتدائية واملتوسطة ،العالية لطالا املراحلوقد أتاحت 
  .إلتاحة الفرصة هلم للتدريبعلى التدريس واخلطابة املساجد؛
خصائص صينية، وقد تفرع إىل عدة مدارس فكرية حسب الظروف  اذ اتعليمي التعليم اإلسالمي يف املساجد أسلوبلإن 

ث والتدريس يف علم الكالم وعلم اليت متتاز بدقة البحو) Shan Xi(شيِناحمللية املختلفة، منها مدرسة مقاطعة شاَ
اليت تم بتدريس الكتب الدينية باللغتني العربية والفارسية، ) Shan Dong(غوندنومدرسة مقاطعة شاَ ،التفسري

اليت تعمل على إصالح أسلوب التعليم يف ) Yun Nan(نْناَونومدرسة مقاطعة ي ،حنياز إىل مذهب الصوفينيوباال
 Xin(غيانجينأما التعليم الديين يف منطقة ش. ١تدريس الكتب الدينية باللغتني العربية والصينية معااملساجد، وتدعو إىل 

Jiang ( فعبارة عن الكتاتيب الصغرية مع وجود املدارس امللحقة باملساجد الكبرية يف خمتلف األماكن، ويشبه إىل حد
  .٢اإلدارية والتعليمية وكذلك مواد التدريس كبري التعليم اإلسالمي يف دول آسيا الوسطى من حيث الطرق

، يعترب من أهم العوامل لتعلم اللغة العربية والتيتعترب أدوات لتعميق دراسة اللغة العربية ،تعلم النحو والبالغة واملنطق إن
ومل . كرمي والتفسريهذا باإلضافة إىل التوحيد والفقهواحلديث والفلسفة اإلسالمية والقرآن ال. يف التعليم اإلسالمي القدمي

تكن هناك مناهجتدريسية موحدة يف أرجاء الصني، فلكل منطقة وكل مذهب مناهج خاصة، ومع ذلكيوجد ثالثة عشر 
املسجدي بيناملسلمني الصينيني ومساها املسلمون الصينيون الكتبالدينية اإلسالمي كتاباً كان البد من استخدامها يف التعليم 

وهذه الكتب الثالثة عشر ترشد املسلمينفي دراستهم للغة العربية والثقافة . ها إىل حنو مخسمائة عامويعود تارخي،الثالثة عشر
  ٣:اليت تدرس يف أغلبية املساجد كاآليت الكتبالدينية الثالثة عشر .اإلسالمية والعلوم اإلسالميةحىت وقتنا هذا

لثالث بالعوامل اللغوية املائة، والرابع واخلامس بأساس خيتص اجلزء األول والثاين بعلم الصرف،وا »القراءات اخلماسية « .١
 .علم النحو

 .هو كتاب حنوي) هـ١٢١٣-١١٤٣(أليب الفتح ناصر الدين مترزي فارسي »ضوء املصباح « .٢

، وهو كتاب جامع حنوي ضخم مكون من مليون كلمة بقلم "شرح الكافية"ويسمى أيضا ب  »مال عصام الدين« .٣
ويعترب هذا الكتاب من كتب الرباعة يف تعلم نظريات ). هـ١٤٧٧- ١٣٩٧(ن اجلاميالنحوي الشهري عبد الرمح

 .القواعد العربية، ويهتم ا مسلمو الصني غاية االهتمام

أي علم البيان، وهو من أعمال سعد الدين تفتازاين خرساين " تلخيص املفتاح"ويسمى أيضا ب »خمتصر البيان« .٤
 .عصام الدين اجلامي بعض الشيء"مال "مه عن آسيا الوسطى، ويقل حج) هـ١٣٨٩-١٣٢١(

مع شرح سعد الدين تفتازاين ) كتاب التوحيد(لعمر بن النسفي،" العقائد النسفية"ويسمى ب»عقائد اإلسالم  « .٥
 .خرساين يف حاشية الكتاب

 .، وهوكتاب الفقه احلنفي املعتمد يف الصني) ؟  -١٣٤٧(حملمود ؟  »شرح الوقاية  « .٦

 .كتاب الشرح للحديث األربعني باللغة الفارسية الذي اختاره ابن ودعان باللغة العربية يف األصل »اخلطب  « .٧

كتاب شرح األحاديث األربعني باللغة الفارسية أيضا بيد هشام الدين، وخيتلف هذا الكتاب عن كتاب  »األربعون  « .٨
يركز على وجهة النظر " األربعون"يركز على شرح األحكام اإلسالمية، و" اخلطب"حبيث أن كتاب " اخلطب"

 .الفلسفية

باللغة العربية، ألفه عبد اهللا أبو بكر الطهراين، وهوكتاب الفلسفة يتحدث فيه عن األخالق واآلداب  »املرصاد  « .٩
 .والسلوك، والوسائل اليت تقربنا إىل اهللا

                                                
  .١٣٨لسابق، صاملرجع ا -١
 .١٤٧، تاريخ اإلسالم املختصر يف الصني، ص)Ma Ping(ما بينغ -٢

 .١٨٩، اإلسالم يف الصني، ص)Fen Jinyuan(إبراهيم فنغ جني يوان -٣
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غة الفـارسية، وهـذا الكتاب بالل" مـال"كتاب ألفه عبد الرمحن اجلامي صاحب كتاب  »أشعة اللمعات  «. ١٠
  .يتكلم عن الفلسفة اإلسالمية، وعلم التوحيد بأسلوب دقيق

ـَاي »جـوائح املنهاج  «.١١  Chang Shi(كتاب ألفه العامل املسلم الصيين حممد بن حاجم تشياَنغ شي م

Mei( تشيانغ بابا"املعروف ب) "Chang Ba Ba (لفارسيلالحترام والتعظيم، وهو كتاب النحو ا.  
، وهو كتاب أديب تضمنت فيه احلكم )م١٢٩٠-١٢٠٠(كتاب ألفه شاعر فارسي مشهورسادي  »كلستان  « .١٢

وقد تناقل هـذا الكتاب بني مسلمي الصني منذ ستمائة سنة . واألمثال الـيت ذب أخالق الناس وتزكي نفوسهم
  . وأكثر

  .»القرآن الكرمي  « .١٣
للغة الفارسية يف التعليم اإلسالمي التقليدي يف الصني، فقد أصبحت الكتب باللغة الفارسية وقد تبني لنا مما سبق أمهية ا

هي الكتب املقررة األكرب وزنا يف الدراسة يف املساجد، ويعترب هذا من خصائص التعليم اإلسالمي املسجدي التقليدي يف 
ألساسية املقررة كون املسلمني من أهل السنة كما يتبني من خالل هذه الكتب ا. الصني خالف للدول ااورة للصني
وكثرة النفوذ الفارسي     والكتب الدينية الفاريسية ال يعين كوم من الشيعة، ألن . ١واجلماعة على ج العقيدة املاتريدية

  .منطقة اإليران قبل انتشار الفكر الشيعي كان معقال لفكر أهل السنة واجلماعة
  .املدرسي التعليم اإلسالمي النظامي  -  ب

باإلضافة إىل اللغتني العربية  ،باللغةالصينية يةعلوم اإلسالماللقد تطورت الدراسة باملساجد حيث تقرر تدريس 
، فظهر التعليم وإىل ترمجة العديد من الكتب الدينية إىل اللغة الصينية ،وقد أدى ذلك إىل زيادةأعداد الدارسني ،والفارسية

أول من قام بإنشاء املدارس اإلسالمية النظامية كان و.اإلسالمية يف بداية القرن العشريناإلسالمي النظامي يف املدارس 
الذي أدى فريضة احلج )م١٩١٩-Wang Hao Ran١٨٤٨(هاو ران  غوانعبد الرمحن احلديثة بالصني هوالشيخ 

ة حديثة يف عام أسس أول مدرسة إسالميمن احلج وبعد عودته  ،وحصل من احلجاز على العديد منالكتب الدينية
هاو ران شخصية بارزة يف األوساط  غوانعبد الرمحن وكان الشيخ  .ثاينمث أعقبها مدرسة أخرى يف العام ال ،ميالدية١٩٠٧

املواد  ايف املساجد، وأضاف إليه اإلسالميهذا األسلوب من التعليم احلديث توارث التقاليد احلميدة للتعليم . الدينية ببكني
املسجدي، ونقل العملية التعليمية من اإلسالمي يف العلوم االجتماعية، وهي املواد اليت افتقر إليها التعليم  الدراسية احلديثة

  .٢املسجد إىل املدرسة، وهكذا دخل التعليم اإلسالمي إىل مرحلة جديدة يف الصني
سالمي النظامي اإلهو رائد التعليم )م١٩١٩- Wang Hao Ran١٨٤٨(هاو ران  غوانعبد الرمحن ويعد الشيخ 

 Tian(تياجنني  فتأسست مدرسة ،حىت سادالتعليم اإلسالمي احلديث سائر املدن والقرى الصينية ،يف الصني املدرسي

Jin( غمين غنوتش غيان"الشيخ  على يداإلسالمية" )Yang Zhongming(  و هي تلتزم . ميالدية ١٩١٠عام
بيبينغ  اإلسالمية للمعلمني يف) Cheng Da(ومدرسة تشنغداباالهتمام باحلضارة اإلسالمية واحلضارة الصينية، 

، ومدرسة شانغهاي اإلسالمية ميالدية ١٩٢٥يف عام ) Ma Son Ting(" ينجتما سونج "الشيخ  على يد )بكينحاليا(
م، ومدرسة ١٩٢٩عام ) Ha Decheng(والشيخ ها ده تشنغ ) Da Pusheng(للمعلمني على الشيخ دا بوه شنغ 

 Li(والسيد يل رن شان ) Zhou Jisan(اإلسالمية للمعلمني على يد تشو جي سان ) Wan Xian(وانشيان 

Renshan ( وتواىل إنشاء املدارس اإلسالمية احلديثة يف بكني العاصمة، ويف أغلباملناطق، ...، واخل ١٩٢٨عام ،

                                                
دار النشر للعلوم اإلجتماعية الصينية، : بكني(، - من سلسلة الكتب الثقافية اإلسالمية -، علم الكالم)Wu Yungui(وو يون قوي  -١
 .٧٠، ص)م١٩٩٥ ،١ط

، الثقافة اإلسالمية "مركز البحوث للديانات ملكتب شؤون الديانات التابع لس الدولة"و" هيئة التحرير لعلوم التاريخ واحلضارة:"تأليف -٢
  .١٦٢، ص)م١٩٩٦، ١دار تشونغهوا للنشر، ط: بكني(الصينية 
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تضح معامل هوية هكاذا بدأت تو الشريف، وأوفدت هذه املدارس مخسني من املتخرجني فيها الستكمال دراسامباألزهر
  .١التعليم اإلسالمي بالصني

تشكل أسلوب التعليم املنتظم يف املدارس اإلسالمية يف الصني يف عشرينات وثالثينات القرن املاضي، وقد جاءت 
 ووجهاء بثقافات جديدة إىل الصني، وأثارت تيارا فكريا قويا لإلصالح لدى املثقفني م١٩١٩عام " حركة الرابع من مايو"

املسلمني، فعقدوا العزم على شق طريق جديد للتعليم اإلسالمي من أجل حتسني الواقع االقتصادي والثقايف للمسلمني 
 Si(ومقاطعات سيتشوان ،)Shang Hai( وشانغهاي، )Bei Jing( الصينيني،ففتحوا مدارس إسالمية نظامية فيبكني

Chuan(،  ويوننان)Yun Nan( ، وشاندونغ)Shan Dong( ،ومنطقة نينيغشيا)Ning Xia ( وغريها، وطبقوا
: ومن أشهر هذه املدارس. فيها طرقا تربوية حديثة، فبدأ الطلبة فيها يدرسون العلوم الدينية والعلوم الثقافية املعاصرة معا

 Shang( ، مدرسة املعلمني اإلسالمية يف شانغهاي)بكينحاليا(للمعلمني يف بيبينغ ) Cheng Da(" تشنغدا"مدرسة 

Hai( وانشيان"، مدرسة املعلمني اإلسالمية يف حمافظة)"Wan Xian( ملقاطعة سيتشوان)Si Chuan( ومدرسة ،
املتوسطة يف ) Ming De("مينغده"،ومدرسة )Ning Xia(للمعلمني يف منطقة نينغشيا )Wu Zhong"(ووتشونغ"

 مبقاطعة شنشي )Jin Cheng( ة جينتشنغاملتوسطة يف مدين) Chong Shi( "تشونغشي"مقاطعة يوننان، ومدرسة 
)Shan Xi( . وقدمت هذه املدارس مسامهات هامة يف إعداد املسلمني ذوي اإلدراك الديين الراسخ واملعارف العلمية

) باكستان حاليا(وقد بادر املعلمون املسلمون الرواد إىل إيفاد أعداد كبرية من املسلمني الشباب إىل مصر واهلند . احلديثة
  .ميق دراستهم الدينية، فأصبح الكثري منهم ركيزة لتطوير التعليم والثقافة اإلسالمية يف الصنيلتع

موادالتدريس فقد زادت احملتويات املدرسية اجلديدة حول املعارف األدبية الصينية إىل جانباملعارف أما ما خيص 
تعليمية اليت يقررها األئمة واملعلمون عملية التدريس على مراحل حسب املناهجال جرتاإلسالمية األصلية، كما 

م، وباألخص ١٩٤٩واجلدير بالذكر أن معظم هذه املدارس قد مت إغالقها بعد قيام دولة الصني اجلديدة عام . املتخصصون
  .م كليا١٩٧٩م حىت ١٩٦٦أيام الثورة الثقافية اليت وقعت يف الصني ابتداء من عام 

 .عاصرة يف محاية عقيدة املسلمني والدعوة إىل اهللادور املدارس العربية اإلسالمية امل -ت 

ظهرتفي الصني املدارس العربية اإلسالمية املعاصرة اليت حققت جناحا باهرا وال تزال حتقق يف تعليم أبناء املسلمني 
الصني عام واملسلمات اللغة العربية والعلوم اإلسالمية منذانتهاجسياسةاإلصالحواالنفتاحعلىالعامل اخلارجيمن دولة 

  .م،وتعتربهذه املدارس مهدا لتكوين الدعاة اخللص واملسلمني املثقفني املخلصني بعد عهد اإلصالح واالنفتاح١٩٧٩
م رمسيا كان التعليم اإلسالمي وتعليم اللغة العربية بني املسلمني يتم ١٩٧٩وقبل ظهور املدارس العربية اإلسالمية عام 

ت، وكان أبناء املسلمني يتعلمون أمور دينهم وعقيدم فيها يف بداية األمر، مث بدؤوا بعد يف املنازل بعيدا عن أعني السلطا
ذلك بتنظيم دورة تعليمية للمسلمني كبارا وصغارا يف أوقات الفراغ، وملا صارت األمور مستقرة بشكل منتظم عرب جهود 

ضر كثري من املسلمني واملسلمات إىل هذه املدارس م، ح١٩٧٩املسلمني الغيورين احملسنني بعد عام اإلصالح واالنفتاح عام
  .لتعلم اللغة العربية والعقيدة اإلسالمية والعلوم اإلسالمية فيها

و قد أسهم عهد اإلصالح واالنفتاح يف خلق مناخ جيد لتطوير تعليم العلوم اإلسالمية واللغة العربية للمسلمني يف هذه 
  .وحصلت على الترخيص احلكومي لتكون بذلك مدارس مستمرة املدارس، حيث أصبحت معظمها مدارس رمسية،

و من أجل تأكيد إجنازات هذه املدارس يف محاية عقيدة املسلمني والدعوة إىل اهللا يذكر الباحث إحدى هذه املدارس 
ة اليت جتمع كثريا من املسلمني يف هذه املقاطق) Gan Su(مبقاطعة قانسو) Lan Zhou(اليت تقع يف مدينة النتشو

  :لتكون منوذجا يتعرف من خالله على حقائق املدارس اإلسالمية بالتفصيل
 ١–الصني الشعبية -)Lan Zhou(النتشومعهد اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ب -

                                                
  .١٣٦حممود يوسف يل هوا ين، املساجد يف الصني، ص ١
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مدرسة اللغة العربية -م١٩٨١قـد تأسس عام ) Lan Zhou(النتشوإن معهد اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ب
وقد بدأ هذا املعهد تعليمه يف بداية األمر يف بيت . لى جهد ذايت من بعض املسلمني الصينيني ذه املنطقةع-سابقاالنتشو ب

، وعندما م١٩٧٩عام  ٢)م٢٠١١ - ١٩٣٨(-رمحه اهللا تعاىل- )Wang Zuoqing( الشيخ إسحاق وانغ زوه تشينغ
يـة اضطرت إدارة املعهد أن حتول نشاطها من هذا البيت ازداد إقبال الطلبة الراغبني يف دراسة اللغة العربية والعلوم اإلسالم

. دوالرا أمريكيا شهريا١٥٠إىل مدرسة حكومية بشرط أن يكون التدريس ا فيالفترة املسائية مقابل ما يعادل 
اضطر املعهد أن ينتقل إىل مدرسة  ١٩٩٣فيعام . دوره ذا النمط ملا يقرب من أحد عشر عاما يواستمراملعهد يؤد

اضطر املعهد أن ينقل موقعه مرة ثانية إىل بيت أحد املسلمني  ١٩٩٨وفيعام . مية أخرى بنفس الشرط السابق ذكرهحكو
، وميتلك املعهد اآلن مقرا جديدا ثابتا املقر اجلديد بنفس املنطقة، وبعد سنة واحدة انتقل املعهد من هذا البيت املستأجر إىل

يبثّ نور العلم ، ومتويل من بعض الدول اإلسالمية العربية،ومازل املعهد ذه املنطقةهد ذايت من بعض املسلمني الصينيني جب
  .٣ومدرسة عشر مدرسا الثطالبة وثوطالب ائة واإلميان منه مب

  :أهداف املعهد 
ومعلمي  ،حىت يكونواأئمة مساجد ،سلّحني باإلميان والعلم والثقافة العامةاملتكوين الشباب املسلمني الصينيني – ١

قدوة مؤثرة بني  احبيث يكونو ،املسلمني ملواصلة دراستهم يف اجلامعاتاحلكومية ءدارس الدينية األهلية، وتأهيل أبناامل
  .أيضا الدعوة االنفراديةعن طريق و ،الطالب غرياملسلمني عن طريق االحتكاك م

  .تدريبيةالدورات الدينية والندوات التعميم الدراسة الدينية والتربية اإلسالمية لكافة أبناء املسلمني باملنطقة من خالل – ٢
  .ختريج اجليل القادر على نشر اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنة– ٣
  .لتحديات املعادية لإلسالم بالطرق املشروعةلوالتصدي  ،دفعالشبهاحتول اإلسالم– ٤
  .توى اتمع اإلسالمي الصيين علميا وتكنولوجيارفع مس– ٥
من خالل تقوية الروابط العلمية بني  ،توحيد مناهج املدارس الدينية األهلية احملدودة بنشاطاا الضيقة يف أفقها العلمي – ٦

  .ء اهللا تعاىلاملدارس الدينية بالتوجيه والتنسيق العلمي،وجعل هذا املعهد مركزا علميا يشرف على هذه املدارس إن شا
التنسيق بني هذا املعهد وبني املعاهد الدينية يف العامل اإلسالمي من خالل االستشارة يف وضع املناهج الدراسية  – ٧

  . وتبادل الزيارات العلمية ،واحلصول على منح دراسية
قيدة أهل السنة ومهمته تكون يف ترمجة الكتب الدينية اخلاصة بع ،ختصيص قسم خاص باملعهد للطباعة والنشر – ٨

حقائق  تعرفوالقضايا اإلسالمية اليت ماملسلمني، وترويج هذه الكتب مع طباعة كتب دينية أخرى  ،واجلماعة
 . اإلسالم باللغات الصينية والعربية واإلجنليزية

  :إجنازات املعهد 

                                                                                                                                              
هذه املدرسة ثالث مدارس دينية عربية أخرى يف أحناء منطقة الشمال الغريب، اليت يقطن ا غالبية املسلمني، ومقاطعة خه نان  أنشئت مع -١
)He Nan(وهي املدرسةالعربيةالصينية مبدينةلينشيا ،)Lin Xia(مبقاطعةقاتسو)Gan Su ( على يد الشيخبهاءالدينسليمان، واملدرسة

، و مدرسة املسلمني يف )Ma Shouxin(على يد الشيخ ما شو شينغ)Shan Xi(مبقاطعة شانشي)Chang Zhi(العربية تشيانغتشي
على يد الشيخ اجلليل هوانغ وان ) He Nan(مبقاطعة خه نان) Chang Ge(مبدينة تشانغ قه )Bai Zhai(املسجد بقرية باي تشاي

  ).Huang Wanjun(جيون 
. ة، ومعروفا بني طالبه وأهايل املنطقة بزهده وورعه وتفانيه يف خدمة اإلسالم وتربية املسلمنيهذا الشيخ اجلليل كان مؤسسا هلذه املدرس-٢

بالرغم " املال"وهو يف فترة حياته ما كان يهتم بذاته أو بأسرته من حيث تكوين الثروة املادية، ومل يذكر خالل سنوات تدريسه الطويل كلمة 
ومع . لحة إىل املال، وحىت أنفاسه األخرية من حياته ما كان له هم إال هم اإلسالم واملسلمنيمن كونه مشلوال عاجزا عن املشي وحاجته م

وقد رأى الباحث الذي . كونه عاجزا زاهدا امتأل املسجد عند وفاته من طالبه وأهايل املنطقة القريبة والبعيدة للمشاركة يف تشييع جنازته
 . لدموع النازلة من عيون احلاضرين للتشييعتشرف بفضل اهللا باملشاركة يف تشييع جنازته ا

  .الصني الشعبية -)LanZhou(النتشومعهد اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بموجز عن تعريف  -٣
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من واصل دراسته يف ومنهم .وطالبات من املسلمني منذ أن تأسسالب ط ٥٠٠٠استفاد من هذا املعهد أكثر من  .١
- األردن–سوريا–ليبيا–السعودية- مصر(وحصل على الدرجات العلمية العاملية الدكتوراه  اجلامعات العربية واإلسالمية

من من أصبح حماضرا يف اجلامعة داخل الصني وخارجها و، ومنهم )باكستان–ماليزيا–اإلمارات العربية املتحدة-تونس
داخل البلد وخارجه، ومنهم من عني مدرسا  ،العربية والصينيةنللغتني واألهلية كمترمجيتوظّف يف الشركات احلكومية 

بشكل منفرد، ومنهم من عني إماما يف املساجد داخل يف املدارس اإلسالمية األهلية،ومنهم من يقوم بالدعوة اإلسالمية 
  .املنطقة وخارجها

وتعترب هذه املسابقة  ،م١٩٩٣الصني عام ب)Lan Zhou(نتشوالأقام املعهد مسابقة تالوة القرآن الكرمي يف مدينة  .٢
  .من نوعها بني املسلمني يف هذه املنطقة األوىل

 ٣٠ومن اللطف اإلهلي اعتناق . واجلدير بالذكر أن احلكومة الصينية اعترفت ذا املعهد كمركز لتدريس اللغة العربية .٣
وكان غرضهم فيبداية األمر دراسة اللغة العربية فقط، .غة العربيةطالبا صينيا اإلسالم بعد دخول هذا املعهد لدراسة الل

وإزالة  ،عن طريق التوضيح والتفهيم ،وفضائلهاألخالقية، انب اإلسالم وجإىل نظر الترغيبهم يف  ىفاملعهد يرتكز عل
 . ١هلمهد ملعيف احسن معاملة اإلداريني واملدرسني والطالب  باإلضافة إىل ،الشبهات عن اإلسالم واملسلمني

  .ثالث سنوات: مدة الدراسة يف املعهد
 حسب إسالميا نظاميا تعليما يتلقون املعهد يف الطالب يقضيها الثالث اليت السنوات خالل :املواد الدراسية يف املعهد

 ،)الكرمي القرآن تالوة(و ،)العربية اللغة: (منها اهلامة، الدراسية املناهج من سلسلة وتستخدم الرمسية، التدريس برامج
 ،)الشريعة اإلسالمية(و ،)العربية اللغة قواعد(و ،)اإلسالمية العقيدة(، و)السرية النبوبة الشريفة(و ،)احلديث النبوي(و
، )تاريخ اإلسالم(، و)الكمبيوتر معارف(، و)اجلغرافيا(و ،)والعامل الصني تاريخ(و ،)اإلجنليزية اللغة(و ،)الصينية اللغة(و
  . ٢وغريها) الرياضة(، و)هويتاريخ قومية (و

تكوين ل راسخا أساسا متثل اليت اإلسالمية العقيدة هي األوىل، :نقطتني على الطالب يرتكز تعليم يف املعهد اهتمام إن
 والقدرة العربية، باللغة التعبري على القدرة هي ، والثانيةسلّحني باإلميان والعلم والثقافة العامةاملالشباب املسلمني الصينيني 

 ملن بالنسبة ضرورية إا إذ العامة، األماكن يف الفصحى العربية باللغة اخلطابة وإمنا بالعربية، العادي احلوار ا يقصد ال هنا
الدينية، أو عامال يف  الشؤون يف مسجد، أو معلما يف املدارس اإلسالمية، أو داعية متفرغا،أومتخصصا منهم إمام يعمل

 التعليم اإلسالمي، حيث قطاع يف جيدة مكانة لنفسها إدارةاملعهد رسخت هذاالتخطيط ضوء وعلى .ااالت التجارية
لتكوين الشباب املسلمني العاملني يف ااالت املختلفة، من  مهدا معهد اللغة العربية والدراسات اإلسالميةبالنتشو أصبح

  .وباملنطقة خاصةحيث الدعوة، والتعليم، واإلدارة، والتجارة بالصني عامة، 
" لقد أبدع املسلمون من خمتلف القوميات يف العصور الوسطى ببناء حضارة تسمى:حركات التأليف والترمجة - ب 

من خالل اختاذ أصول الدين نواة هلم، مما ترك تأثريات عميقة يف مدنية البشرية واليت تولدت عنها " احلضارة اإلسالمية 
مدار مئات السنني عقب دخول اإلسالم إىل الصني كان مسلمو الصني يؤمنون باإلسالم وعلى . النهضة األوروبية احلديثة

باعتباره نصيحة إهلية، ولكن مجيع التعاليم اخلاصة ذه النصيحة اإلهلية كانت مدونة يف الكتب العربية والفارسية الوافدة 
. ضاءل عدد فامهي الكتب السالفة الذكر أكثر فأكثروبعد أن تويف املسلمون األولون يف الصني على التوايل ت. دون استثناء

ويف كنف ذلك مل يكن لغري املسلمني يف الصني سبيل إىل معرفة ماهية اإلسالم وتقديره إال باالعتماد على أفعال املسلمني 

                                                
  .موجز عن تعريف املعهد -  ١
  .املرجع السابق ٢
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قدمي الزمان غالبا البادية للعيان، وقد ورد ذكر ذلك يف املدونات التارخيية، حيث كان املثقفون الصينيون غري املسلمني يف 
  .١ما يصورون اإلسالم بصورة البوذية ويعربون عنه بلغة البوذيني، فكان تصويرهم إياه بعيدا للغاية عن حقيقته

يف عام ) م١٧٢٢-مKang Xi١٦٥٤ (ومما يؤكد حالة املسلمني العلمية ما حصل مع األمرباطور كانغ شي 
ى ما يف القرآن بعد ما مسع عن اإلسالم، واستفسر عن وجود م، حيث حاول األمرباطور كانغ شي أن يتعرف عل١٦٧٩

. ترمجة للقرآن الكرمي باللغة الصينية لقراءته وفهم ما فيه، ولكن لألسف الشديد مل جيد مسلما من أبناء بلدته من يليب رغبته
ن يفهمون القرآن م، حاول أن يتعرف على أحد مم١٦٨٣وعندما جاء أحد الوفود من العرب إليه وأهدى له مصحفا عام 

  .٢الكرمي ليترجم له، ولكنه مل جيد للمرة الثانية أحدا يقرأ ويفهم ما يف القرآن
إن ندرة املؤلفات اإلسالمية باللغة الصينية يف ذلك الوقت جعلت الصينيني غري املسلمني ال ينظرون إىل اإلسالم على  

الناس يف هذا البلد، يعتمد على استماع املسلمني إىل املواعظ  أنه دين فكري ثقايف قط، وظل اإلسالم دينا لفئة معينة من
احلسنة يف حرم املساجد وعلى تلقي األوالد التعاليم الدينية من اآلباء يف البيوت دون أن جيد أي دعم من السلطة العليا يف 

على الكيفية املذكورة آنفا كما يعتمد وكان امتداد اإلسالم يف املناطق املأهولة باملسلمني يعتمد . كل العصور الغابرة باملرة
  . أيضا على تعميم التعليم املسجدي الذي ظهر إىل حيز الوجود فيما بعد

لقد كان من الضروري على املسلمني يف ذلك الوقت البحث العلمي يف دينهم، وترمجة الكتب إىل اللغة احمللية ألن 
إلطالع بين ) اللغة الرمسية يف الصني(ا، وخصوصا إىل لغة هان انتشار اإلسالم وتطوره يف الصني كان يف أزمة كبرية جد

وطنهم من غري املسلمني على ماهية اإلسالم بصورة عامة، وإلحاطة املثقفني علما حبقيقته بصورة خاصة، مما حيول دون 
ت السنني مع ولكن مل يكن هناك أحد صاحل ليضطلع ذه املهمة التارخيية على مر مئا. اجلهل باإلسالم وسوء فهمه

معىن ذلك أنه مل يظهر إىل حيز الوجود علماء مسلمون متعمقون يف الثقافة الصينية التقليدية واملتبحرون يف علوم . األسف
من الصني إال يف أوائل القرن السابع عشر، وكان هؤالء العلماء )Yun Nan(الدين يف جنوب الصني ومقاطعة يوننان 

م من أفكار الثقافة الصينية التقليدية ومفاهيمها، ويستفيدون من كيفية التفكري والتعبري املسلمون يقتبسون ما هو مفيد هل
وبفضل جهودهم صار الناس يعرفون . التقليدي يف تأليف الكتب وتوضيح نظريام، حرصا منهم على نشر حقيقة اإلسالم

غين باحملتويات، يشمل املعتقدات املعنوية،  بالتدرج أن اإلسالم ليس فقط عقيدة دينية، بل هو نظام ثقايف وأيديولوجي
ونتيجة لذلك ارتقى اإلسالم يف الصني إىل مرتبة . وفلسفة احلياة، واملواصفات األخالقية، وأسلوب احلياة، واآلراء البناءة

ن اإلسالم وجدير بالذكر أن تكوي. تكوين ثقايف بعد أن كان نوعا من العبادات الدينية البسيطة اليت متارس بصورة خاطئة
وكانت جهود العلماء هذه تستهدف الدفاع . الثقايف كان يتفاعل مع الثقافة الصينية التقليدية ويربز أحدمها مجال اآلخر

  . عن عقيدم الدينية كما كانت تؤدي إىل تقدمي املسامهات يف التبادالت الثقافية بني الصني وبالد العرب
ء العلماء من التراث الثقايف اإلسالمي، بل جزءا من كرت التراث الديين لألمة لقد أصبحت تلك املنجزات الدراسية هلؤال

تأليف الكتب الدينية املتميزة بالسمات العصريةوتدوين األسفار الصينية أيضا، ومن ضمن املنجزات الدراسية الرئيسة كان 
 ،كالم والفلسفة والفقه واألخالق والتاريخماورد يف علم ال ،وباستخدام)اللغة الصينية الكالسيكية (بلغة هان الكالسيكية

  :هناك جمموعة من العلماء الذين سامهوا يف هذا املضمار منهم. الثقافة الصينيةالتقليديةمن مع االستفادة 
األجوبة (: له جمموعة من الكتب، منها) م١٦٥٧-١٥٨٤حوايلWang Dai Yu(الشيخ وانغ داى يوى  .١

توضيح  ىيركز الكتابان األول والثاين عل).توضيح الدين احلنيف(و) إلسالميةدائرة املعارف ا(و) الصحيحة عن احلق
 .أسئلة الناس عن اإلسالم يف زمانه علىاإلجابة  ىاملعتقدات والتعاليم اإلسالمية، والكتاب األخري عل

                                                
، الثقافة اإلسالمية "الديانات التابع لس الدولةمركز البحوث للديانات ملكتب شؤون "و" هيئة التحرير لعلوم التاريخ واحلضارة:"تأليف -١

 .٤٤الصينية ، ص

 .٧٥املرجع السابق، ص -٢
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توضيح املعتقدات  تبىن فكرةالذي )دليل اإلسالم(صاحب كتاب) م١٧١١–١٦٤٠حوايلMa Zhu(الشيخ ما تشو .٢
بناء على -فقام ، يف الصني فهم األوجه املختلفة والنطاق املشترك بني أنواع الديانات والكاتب قد. التعاليم اإلسالميةو

 ر إىل،وأشاضرورة ذيب النفوس ثانيا ،مث شرحخلق الكون أوال يةكيفواستقصى بإيضاح قانون احلياة واملوت  -هذا
 .حتمية حلول القيامة ثالثا

حقائق (و) أركان اإلسالم وأحكامه( صاحب كتب ) م١٧٤٥ -١٦٥٥حوايل  Liu Zhi(الشيخ ليو تشى  .٣
 ).سرية خامت األنبياء( و) التصوف يف اإلسالم 

األحكام العامة للرجوع  إىل ( صاحب كتايب) م ١٦٧٠ -١٥٨٤حوايل Zhang Zhong(ونغ شالشيخ تشانغ ت .٤
 ).سالمية التنويريةمن القراءات اإل –الفصول األربعة ( و) علم العقائد –احلق 

األقوال املأثورة لتوعية الناس ( و)خالصة الفصوالألربعة(صاحب)م١٨٧٤-١٧٩٤ Ma Fu Chu(الشيخ ما فوتشو .٥
  ).أصول التقومي اهلجري ( و) مقصد احلياة ( و) 

لكي يعرف أهل   ؛اللغة الصينية الكتب اإلسالمية املعتمدة من اللغتني العربية والفارسية إىلأولئك العلماء  كما نقل
  . ١وكانت ترمجة  معاين القرآن الكرمي من أهم ما ترجم من الكتب الدينية. الصني حقيقة اإلسالم

مصحف  هناكيف الفترة األوىل للوجود اإلسالميبالصني مل يكن  ،ألف وثالمثائة سنةمنذ أكثر من دخل اإلسالم الصني 
الشروح من خالل  و،أالقرآنيعتمد على دراسة مضمونه مباشرة مطبوع أو مصحف مترجم إىل اللغة الصينية، وكان نشر

مل تبدأ ترمجة معاين القرآن إىل اللغة . الشفوية لرجال الدين، وكان تعليم القرآمنقتصرا على املساجد واألسر املسلمة
موإبراز الثقافة أكثر من مخسمائة سنة، من أجل نشر اإلسال ،قبل)م١٩١١-١٣٦٨( الصينيةإال يف فترة أسريت مينغ وتشينغ

الشرعية اإلسالمية العلوم الكتب اليت تتناول  وترمجةمعاين القرآن بترمجةاإلسالمية للصينيني، شرع بعض العلماء املسلمني 
يف البداية كانوايترمجون معاين بعض اآليات لالستشهاد ا يف كتبهم باللغة الصينية، وبعد ذلك، من . والتاريخ اإلسالمي

ت املسلمني لدراسة الكتب اإلسالمية املكتوبة بالصينية، حاول بعض العلماءالذين جييدون اللغة العربية ترمجة أجلتلبية حاجا
 ةمعاين سوركاملة من القرآن وبعض اآليات التييستخدمها املسلمون الصينيون دائما إىل اللغة الصينية، ومجعوها يف كراس

  . آنفا كما ذكر تها ومحلهائ،وذلك تيسريا لقرااوأصدروه
حىت القرن التاسع إىل اللغة الصينية ترمجة موجزة ملعاين القرآن بني بني املسلمني الصينيني وكان سببا العائق اللغوي  إن

وهو تفسري )) تفسري ختم القرآن((كتابيف ذلك القرن ظهر  حيث بدأت تظهر ترمجات ملعاين القرآن، فقدعشر، 
الذي ترمجه ما فو )) تفسري القرآن(( وكتاب ،)Ma Zhi Ben( القرآن، ترمجه ما تشي بن آياتملختارات من 

  . هذه الفترة مل تظهر ترمجة كاملةملعاين القرآنيف ، لكن حىت )Ma Fu Chu(تشو
غة يف أواخر القرن التاسع عشر، ومع دخول الثقافات الغربية إىل الصني، وصلت إلىالصني ترمجات ملعاين القرآن باللو

ة الصينية اجلديدة ، فبدأ بعض املثقفني ياحلركة الثقافظهور اإلجنليزية وغريها من اللغات األوروبية، وصادفتهذه الفترة 
  . والعلماء املسلمينمحاولة ترمجة معاين القرآن كامال

عن الترمجة  نملعاين القرآ))) Ke Lan Jing( كه الن جينغ((أقدم الترمجات الكاملة ملعاين القرآن هي ترمجةإن 
وهناك عمل . ١٩٢٧، وهو غريمسلم، وصدرت يف بكني عام )Li Tie Zheng( اليابانية، وقد قام ا يل تيه تشنغ

في يالذي أصدرته دار النشر بشانغها)) ترمجة القرآن باللغة الصينية((آخر يعترب من أقدم الترمجات الكاملةملعاين القرآن هو 
غري أؤالء املترمجني . ،وهو غري مسلم أيضا)Ji Jue Mi( اإلجنليزية جي جيويه ميغة الل، قام بالترمجة عن ١٩٣١عام 

عوزهم املعارف اإلسالمية، ومل يكن أي منهم يعرفاللغة العربية، وهلذا جاءت ترمجام ملعاين الكتاب ت غري املسلمني كانت
  .العظيم صعبة الفهم وا أخطاءكثرية، فلم تنتشر على نطاق واسع

                                                
 .م، مع التصرف١٩٩٥حممود يوسف يل هوا ين، التراث الثقايف والعلمي للمسلمني الصينيني، اجلمعية اإلسالمية الصينية، بكني، الصني، -١
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لقرن العشرين، وعى املسلمون الصينيون بعمق أنه جيب أنتكون هناك ترمجة كاملة ملعاين القرآن إىل اللغة الصينية يف ا
بل يفيد يف تعريف  ،لنشر دينهم احلنيف، ألن ذلك ال يساهم يف نشراإلسالم يف الصني على حنو أفضل فحسب

من هذا املنطلقاعترب املسلمون الصينيون . لتقاليد اإلسالمية الطيبةومتابعة وتطوير الثقافة وا ،وتدريسالقرآن للمسلمينالصينيني
ومن أجل تفادي وقوع اخلطأ والزلل فيالترمجة كان على املترمجني أن جييدوا اللغتني العربية ". فريضة"ترمجة القرآن 

مجوا معاين القرآناملرتل وكان عليهم أن يتر. بألن يكونوا على معرفة جيدة بقواعد اإلسالم ،والصينية، ليس هذا فحسب
 )Bei Jing( بعد ذلكالوعي بدأ يف مدن بكني. وليس عرب لغة أخرى وسيطة ،باللغة العربية إلىاللغة الصينية مباشرة

. وغريها مد الترمجة الكاملة ملعاين القرآناليت قادها العلماء املسلمون )Shang Hai(ي وشانغها )Tian Jin( وتياجنني
ذا  )م١٩٤٩ – Wang Jing Zhai١٨٧٩(ي بدأ العامل الكبري اإلمام الشيخ وانغ جينغ تشا م١٩١٤يف عام 
ترمجته على األكليشيهات الرصاصية يف  قد طبعتو ،فقد كرس معظم حياته لترمجة معاين القرآن الكرميوتفسريه العمل،

ومنالترمجات األخرى يف تلك الفترة . من نوعه باللغة الصينية يف الصـني عمل وذلك يعترب أول ،م١٩٤٦عام  يشانغهـا
، ١٩٤٦وصدر يف بكني عام  ،)Liu Jin Biao(الذي ترمجه ليوجني بياو ،))القرآن باللغة الصينية وملحقاته((
 م١٩٤٦، ويف عام ١٩٤٧الذيصدر يف عام ، )Yang Zhongming(لألستاذ يانغ تشونغ مينغ )) معاين القرآن((و

) Zhang Bing Duo(الذي ترمجه تشانغ بينغ دوه )) القرآن باللغةالصينيةمعاين ((ن صدر الدان األول والثاين م
باللغة الصينية لألستاذ )) القرآنمعاين ترمجة ((وقد صدرتطبعة أوىل  .وهو شكل أدبيفريد ،على طريقة الشعر النثري الصيين

يف م ١٩٨٦رت الطبعة الثانية هلا يف عام صد مث، م يف دار النشر للشؤون التجارية١٩٨١فيعام  ١)Ma Jian(حممد مكني
إن ترمجة األستاذ  .عن مطابع امللك فهدم ١٩٨٧الكويت، وصدرت الطبعةالعربية الصينية هلا يف اململكة السعودية يف عام 

مكني ملعاين القرآن الكرمي تتميز مبا هو أقرب اىل نصوصه من لغة جتمع بني اإلجياز والسالسة وأساليب تفيض عراقة حممد 
لقيت إقباال كبريا وتقديرا عظيما من قبل املسلمني الصينيني، ولذلك وعذوبة، إضافة اىل الدقة واألمانة يف أداء املعىن، 

  .ىل اآلنإرمجات الشقيقة على وجه األرض بصفتها أكرب ترمجة تأثريا بني سائر الت
وعلى الرغم من أن جمموعات األحاديث النبوية املشهورة مل تترجم إىل اللغة الصينية إال أن بعض املختارات منها مت 

يف ) Yi Li Chen(بتأليف ابن ودعان، وقد مت ترمجته على يد يي يل تشن )) اخلطب((ترمجتها إىل اللغة الصينية، ومنها 
 Pang(املختارة على يد اإلمام النووي قد مت ترمجتها على يد بانغ شي تشيان )) األربعون ((و. ئل القرن العشرينأوا

Shi Xian (و. وصدرت يف بكني))مادة احلديث لدراسة الطالب الثانويني جلامعة األزهر )) (صفوة صحيح البخاري
وإىل جانب ذلك قام . وصدرت يف بكني أيضا) Ma Hong Yi(وقد مت ترمجتها على يد ما هونغ يي ) يف الثالثينات

التاج ((أما . إىل اللغة الصينية ولكن الكتاب مل يطبع)) مشكاة املصابيح ((بترمجة ) Hu Song Shan(هو سونغ شان 
املصنف على يد احملدث منصور علي ناصف املصري، الذي كتب األحاديث )) اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول

علما أن . ٢)م١٩٧٠-١٩٢٣ Chen Ke Li(قد مت نقله إىل اللغة الصينية على يد الشهيد تشن كه يل املتنوعة ف

                                                
اإلسالم يف الصني يف القرن امليالدي املاضي، حيث درس يف األزهر الشريف، هو أبرز علماء  )م١٩٧٨-Ma Jian١٩٠٦( حممد مكني١

صينية وتفقَّه يف أمور الدين اإلسالمي، وحفظ القرآن، وأتقن علوم احلديث، وأجاد اللغة العربية، وهو الذي ترجم معاين القرآن الكرمي إىل ال
  .لقرآن الكرمي اليت ترجم ا إىل اللغات األخرىتعد من أفضل ترمجات ا ،ترمجة قوية متقنة كلَّ االتقان

 Ying(ببلدة ينغ تشياو )Chang Ge(م بقرية تشانغ قه ١٩٢٤عام  -رمحه اهللا-)Chen Ke Li(ولد الشهيد شنغ كه يل  -٢

Qiao (من حمافظة شيانغ تشن)Xiang Chen ( خه نانملقاطعة)He Nan (من العلماء الالمعني وكبار املفكرين ويعد . بالصني
يعترب أيضا من أكثر الشخصيات تأثرياً يف قلوب املسلمني يف الصني بعد قيام و واملترمجني البارزين يف منتصف القرن العشرين يف أرض الصني،

عامل املسلم الصيين الوحيد الذي مجع بني حرب العلماء ودماء الشهداء وهو اإلمام وال. م١٩٤٩دولة الصني بقيادة احلزب الشيوعي الصيين عام 
وإن للشهيد تشن كه يل اإلجنازات الضخمة من التأليفات والترمجات حول احلضارة اإلسالمية، والفكر اإلسالمي، واألحاديث . يف سبيل احلق

م يف ١٩٥١وقد نشر هذا الكتاب عام ، »- صلى اهللا عليه وسلم-معرفة اإلسالم عن طريق معرفة حممد«ويف مقدمات مؤلفاته كتاب . النبوية
ومن أعماله الترمجية األكثر تأثريا بني املسلمني كتاب . -العربية واإلندونيسية واألوردونية  –بكني، ومت ترمجته إىل العديد من اللغات األجنبية 
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وتلت ذلك ترمجة املؤلفات العربية والفارسية اخلاصة بالفلسفة . ترمجته هذه أكثر من كل الترمجات املماثلة تأثريا
ان ممن قاموا بترمجة هذا النوع من املؤلفات وو تصون واملعتقدات واملعلومات التارخيية اإلسالمية إىل اللغة الصينية، وك

بقلم عبد اهللا أبوبكر الطهراين إىل )) املرصاد((الذي له ترمجة كتاب ) م ١٦٩٨- ١٥٩٨حوايل  Wu Zun Qi(تشي 
بقلم )) أشعة اللمعات (( الذي مت له ترمجة ) م١٧١٠-١٦٣٠حوايل  She Qi Ling(وشه تشي لينغ .. اللغة الصينية

وكان هذان الكتابان من املواد الدراسية املتميزة وفق املنهج الصويف يف املدارس املسجدية . رمحن اجلامي إىل اللغة ذااعبد ال
و بعد دوران عجلة التاريخ إىل القرن التاسع عشر بدأت الصني التجارة البحرية مع البلدان األجنبية، مما أتاح هلا . آنذاك

د العرب، وتأثرا برتعات احلركة الثقافية اجلديدة أعد املسلمون الصينيون جمموعة من فرصة استعادة االتصاالت مع بال
 Wang(وكان من بينهم وان جينغ تشاي         . العلماء املتعمقني يف احلضارة العربية اإلسالمية واحلضارة الصينية

Jing Zhai(  وحممد مكني)Ma Jian (ماالذين مل يكن هلما نظري من حيث ضخامة مما وكثرة خملفاوقد . سامها
ومت للثاين ترمجة )). قانون الوراثة اإلمسي (( و))  اإلسالم والنصارى(( و)) خمتارات من شرح الوقاية (( مت لألول ترمجة 

( (بقلم حممد عبده و)) رسالة التوحيد (( و)) اإلسالم والنصرانية مع العلم املدنية (( بقلم عمر النسفي و)) العقائد (( 
الرسالة احلميدة يف (( بقلم بوير األملاين و)) تاريخ فلسفة اإلسالم(( بقلم توتاه األمريكي و)) تاريخ التعليم اإلسالمي 

بقلم حسني اجلسر اللبناين، وكان هناك علماء آخرون قاموا بترمجة )) حقيقة الديانة اإلسالمية وحقية الشريعة اإلسالمية 
وعبد الرمحن نا )) تاريخ التقومي اهلجري (( صاحب ترمجة ) Li Yi Zhen(تشن الكتب حول اإلسالم مثل يل يي 

(( مترجم ) Pang Shi Xian(بقلم أمحد أمني، وبانغ شي تشيان)) فجر اإلسالم (( مترجم ) Na Zhong(تشونغ
 ١.بقلم احلضري العصري )) تاريخ التشريع اإلسالمي

 طاويةبنشاطات الديانات األخرىكال قورنت ذلكتوى املطلوب إذا ساملولكن هذه الصحوة الدينيةمل تكن كافية على 
ولكن املصيبة الكربى وقعت على املسلمني مع الثورة الثقافية عام ، كنفوشيوسيةباإلضايف إىل ال والبوذية واملسيحية

  .م١٩٦٦
اليت قادها الزعيم الشيوعي الربوليتارية الكربى إن الثورة الثقافية  :املسلمون إبان عهد الثورة الثقافية: املبحث الثالث

، كانت عصر القسوة واالضطهادللمسلمني يف )م١٩٧٦-١٨٩٣ Mao Ze Dong( ماو تيسى تونغسابقا الصيين 
، كان املسلمون يواجهون اضطهادا شديدا مثله يف "حطموا اتمع القدمي وابنوا آخر جديدا "الصني، وحتت شعار ماو

دف إحداث تغيري كامل يف اتمع الصيين ثقافيا الثورة الثقافية كانت . نصار الديانات األخرىذلك مثلهم مثل أ

                                                                                                                                              
، ويعترب هذا الكتاب فريدا من نوعه لشموله »ناصف ينصور علللشيخ م- صلى اهللا عليه وسلم-التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول«

ومن . م١٩٤٥على مجيع أبواب الفقه وهذا غري موجود يف كتب احلديث يف تاريخ املسلمني يف الصني، ونشر اجلزء األول منه يف بكني عام 
فيها على أيدي العلماء الصينيني يف الصني، دون السفر إىل قد تعلم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية وتعمق تشن كه يل اللطف اإلهلي أن الشهيد 

ريف يف البالد اإلسالمية والعربية ملواصلة الدراسة كبقية العلماء الذين خترجوا من اجلامعات اإلسالمية والعربية، وباألخص جامعة األزهر الش
  . القرن العشرين

يين ومع تصرفات احلزب على الشعب الصيين عامة، واملسلمني خاصة أيام الثورة وبسبب خالفاته مع السياسة اليت طبقها احلزب الشيوعي الص
، قام بإرسال رسالة بامسه إىل قادة الدولة، وذكر فيها األضرار اليت أحدثتها الثورة الثقافية على الدولة والشعب، )م١٩٧٩-١٩٦٦(الثقافية

 ٢٦فأدت تلك الرسالة إىل إلقاء القبض على الشهيد شنغ كه يل يف . ميةوطلب منهم الكف عنها، فقدم هلم اقتراحاته ذات امليول اإلسال
شىت أصناف  وعاىن الشهيد.هجومه الشائن على الثورة الثقافية وعدائه للحزب واالشتراكيةبتهمة جرمية عداء الثورة من خالل ١٩٧٠فرباير

وهكذا سقط جنم من جنوم العلماء املسلمني . م، فقتل ظلما١٩٧٠يوليو ٥فحكم عليه باإلعدام، ومت تنفيذ احلكم يف  ،التعذيب يف السجن
أفضل املوت واقفا على "وهو يف السادسة واألربعني من عمره، ووىف بقسمه  -عز وجل-قدم دمه وفكره وعقله لدين اهللا الصينيني بعد أن 

 .ع الذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقام هشرحينسأل اهللا أن و". احلياة راكعا 

  .حممود يوسف يل هوا ين، التراث الثقايف والعلمي للمسلمني الصينيني، مع التصرف -١
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وهذه احلركة . م١٩١٩مايو الواقعة عام  ٤وجذور هذه الثورة ترجع إلىحركة . ١وتعليميا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا
الدينية لكوا عامل ختلّفاتمع الصيين اقتصاديا  الكنفوشيوسية وسائر العقائد مبادئكانت عبارة عن االحتجاج على 

  .وذه احلجة دخل الفكر الشيوعي والنظام االشتراكي كبديل ال بد منه يف الصني. وسياسيا واجتماعيا على مدى قرون
والعتقاد  ،املبادئ الشيوعية حرفا حبرف ونينفّذ الرجال املتطرفون من احلزب الشيوعيبدأ ويف أيام الثورة الثقافية، 

ويف إبادة . الشيوعيني أن الدين أفيون الشعوب،كان هم الثورة الثقافية األول تنقية اتمع الصيين من العقائد والديانات
واجه اإلسالم يف الصني ف،الديانات وإدخال الفكر الشيوعي يف قلوب الناس سلكت الثورة الثقافية طرقا ووسائل عدة

نت هناك محالت شرسة حتاول اقتالع كل اجلذور اإلسالمية، حيث أجرب املسلمون على العديد من الصدمات حينما كا
التابعة للحزب  "التصحيح"وأجربوا على الدخول يف مراكز ، وحرموا من أداء شعائرهم الدينية ،التخلي عن عقيدم

  : ذكر فقط ما جىن اإلسالم واملسلمون نتيجة هذه الثـورة الثقافيةيأن الباحث ريد يو. الشيوعي
  .ومصادرة الكتب الدينية من ضمنها املصحف الشريف ،إغالق املدارس الدينية .١
  .ومنع أداء الشعائر الدينية ،إغالق املساجد واجلوامع .٢
 .عارضوا الثورة الثقافيةإذا ٢ وإعدامهم القبض على زعماء املسلمني، وإيداعهم السجن،و ،إهانة العلماء واألئمة .٣

  .هروب علماء الدين، وفرار العديد منهم إىل اخلارج .٤
 .تربية اخلنازير واإلفطار يف رمضان: إجبار املسلمني الغيورين على اإلسالم على ارتكاب احملرمات مثل .٥

هذه اإلجراءات أضطّر  ونتيجة.م١٩٧٩وقد استمرت هذه اإلجراءات القمعية والتعسفية باسم الثورة الثقافية حىت عام
ألن هذا  ،ولكن الطامة الكربى كانت يف نشأة جيل جديد ال يعرف من اإلسالم إال االسم ،املسلمون أن خيفوا عقيدم

عرف أجبدية اإلسالم، ولذلك أصبح املسلمون وباألخص اجليل اجلديد الذي ترىب على مليو ،اجليل مل جيد التربية اإلسالمية
ومع ذلك ، أو أركان اإلسالم واإلميان،وال قراءة القرآن وأداء الشعائر الدينية ،عرف احلالل واحلرامالفكر الشيوعي ال ي

  . كانوا يعتربون أنفسهم مسلمني
والعهد الشيوعي قد تغري  ،الثورة الثقافية قد انتهت: اليوم التحديات املعاصرة اليت يواجهها املسلمونأمه:املبحث الرابع
نعيش اآلن يف عصر االنفتاح االقتصادي واإلصالح السياسي، األمر الذي أعطى للمسلمني أيضا نوعا أصبحنا إىل حد ما،و

، وإن ال ميكن أن نتجاهلهابعضها داخلية، واألخرى خارجية هناك حتديات أن من احلرية يف ممارسة الشعائر اإلسالمية، إال 
  : هذه التحديات أتت مما يأيت

  :التحديات الداخلية  -  أ
ن املعروف أن معظم املسلمني يف الصني يعتمدون منذ عهد طويل يف تربية فم: ساجد وأفقهم الضيقأئمة امل -١
من يقوم بإعطاء الدروس فيها كذلك معظم أئمة املساجد وأن وتعليمهم على املساجد، ولكن لألسف جند  ،أبنائهم

ون يف الثقافة العامة، ويف رؤ، وال يق- ملغة األال–عن روح العصر احلديث، وال يتقنون اللغة الصينية الفصحى ونبعيد
 : ومل يتعمقوا يف العلوم الدينية، بل معارفهم الدينية سطحية جدا، ونتجت عن ذلك مشكلتان ،املقابللم يتقنوا اللغة العربية

وأن ما عليه  ،كل واحد يدعي أن ما هو عليه هواحلق والصواب: طوائف وفرق اختالف املسلمني وانقسامهم إىل - أ
ويتعمقون يف االنقسام واالفتراق بسببها،  ،وهذا جعل املسلمني يتعمقون يف خالفات جزئية. خر هو اخلطأ والضاللاآل

                                                
، ١عامل املعرفة، ج:لكويتا(التقدم حنو املستقبل انطالقا من املاضي،-الدكتور عبد العزيز محدي، الصينيون املعاصرون: وو بن، ترمجة -١

  . ٢٧٣، ص)م١٩٩٦
ذلك العامل اهلمام، واإلمام املوقر، واملفكر البارز، )Chen Ke Li(قتل الشهيدتشن كه يل ظلما حيث حصلت للشهيد تشن كه يل  -٢

عامة، واملسلمني خاصة  واملترجم العظيم خالفات مع السياسة اليت طبقها احلزب الشيوعي الصيين، ومع تصرفات احلزب على الشعب الصيين
ن خالل هجومه الشائن على الثورة الثقافية، بتهمة جرمية عداء الثورة م١٩٧٠فرباير ٢٦، فقبض عليه يف )م١٩٧٩- ١٩٦٦(أيام الثورة الثقافية

  .٢٥- ٢٤، صالتفصيل ينظرمن ملزيد  .م١٩٧٠يوليو ٥فحكم عليه باإلعدام، ومت تنفيذ احلكم يف  ،وعدائه للحزب واالشتراكية
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على يف املساجد ورجال الدين عدم مقدرة األئمة  - ب.اإلسالمية ىوإضعاف للقو ،وفيه ضياع للجهود اإلسالمية
وباألساليب والوسائل العصرية، وهذا  ،ومية باإلجابات املقنعةمواجهة تساؤالت الشباب املسلمني واملثقفني بالثقافة الق

  .العلماء ورجال الدينبني نوعا من االنفصام بني طبقة الشباب واملثقفني و خلق
ال ننكر وجود علماء بني املسلمني يف الصني كأفراد تعلموا العلوم :عدم وجود رابطة للعلماء املسلمني يف الصني  -٢

الدينية باللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي من منابعها األصيلة، ولكن بسبب عدم وجود رابطة جتمع 
سبب عدم وجود رابطة جهود هلؤالء العلماء، وب حىت ظن الناس بعدم وجودهؤالء األفراد أصبحت جهودهم مشتتة، 

أو منارة  ،للعلماء أو هيئة دينية عليا لإلفتاء وإبداء الرأي يف القضايا العصرية املتجددة أصبح املسلمون يف الصني بال قدوة
ويف الغالب هذه املعارف أيضا –ذلك الفراغ كل من له معرفة باإلسالم معرفة سطحية شجعيقتدون ويسترشدون ا، وقد 

أو حماوال  ،وناقدا تارة أخرى، حملال تارة ،عن اإلسالم على احلديث–ةب الدينية الثانوية املكتوبة باللغة احملليحمصلة من الكت
اجلمع بني اإلسالم والديانات األخرى وخاصة الكنفوشيوسية والطاوية والبوذية، وقد وصل األمر بالبعض إىل ادعاء بنبوة 

ولَقَد أَرسلْنا رسالً من قَبلك منهم من قَصصنا علَيك ومنهم من لَم « :اىلكنفوشيوس مؤسس الكنفوشيوسية حبجة قوله تع
 كلَيع صقْص٧٨:غافر(  »ن(.  

  :نعين بالتحديات اخلارجية ما يأيت من قبل غري املسلمني وهي تتلخص فيما يأيت :التحديات اخلارجية  - ب
أن مجيع الطالب ال بد أن يتقيدوا باملنهج التربوي احلكومي يف املراحل الدراسية من من املعروف : التعليم والتربية -١

واملناهج الدراسية احلكومية ال ترتبط باملنهج الرباين، وليس فيها ما يدعو إىل اإلميان باهللا، بل هي . االبتدائية إىل اجلامعة
البد من متابعة دراستهم يف تلك املدارس، مقيدين  والطالب سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني. إحلادية وعلمانية

ذا املنهج اإلحلادي، ولذلك قلما جند طالبا مسلما يتخرج يف اجلامعات احلكومية وعنده وعي ديين عميق، أو إميان 
 .قوي

ميا إن التقدم السريع الذي متر به الصني اقتصاديا وعل: النمو االقتصادي والتنافس يف حتقيق الرغبات اجلسدية -٢
وتكونولوجيا فتح للشعب آفاقا جديدة وواسعة لالستمتاع ا، ومع دخول التقدم يف هذه اجلوانب أصبح املال وإشباع 
الرغبات النفسية حمور الناس، وخاصة الشباب منهم، وكل واحد كان مهه االستمتاع بقدر اإلمكان باحلياة بإشباع 

الذين ليست لديهم حصانة دينية قوية، وثقافام وتعليمهم أخذت رغبة النفس قبل املوت، فاملسلمون وخاصة شبابنا 
وإن إرشاد الشباب إىل . من تلك املدارس واجلامعات اإلحلادية، فكان هؤالء فريسة سهلة للتيار املادي الذي يعم البالد
وإرشاد من الطفولة ومن  سبيل احلق، وإبعادهم عن هذا التيار املادي ليس أمرا سهال، بل حيتاج إىل تربية دينية وتوجيه

 .املرتل، وكيف ميكن ذلك؟ واآلباء واألمهات هم أيضا ال ميلكون هذه احلصانة الدينية، والوعي اإلسالمي اجليد

بعد أن أصبحت الكرة األرضية قرية حبيث ميكن معرفة كل شيء من خالل اإلعالم املفتوح، : العوملة واإلعالم املفتوح -٣
وخاصة الشباب منهم كل ما يريدون معرفته، وقد أدى ذلك إىل احنراف الشباب  أصبح يف متناول أيدي الناس

 .أخالقيا، والتأثر بأفكار وفلسفات ال أخالقية

. أصبح اإلسالم واملسلمون يف اإلعالم العاملي مصدرا لإلرهاب والتخلف" سبتمرب ١١"بعد حادثة : اإلسالم واإلرهاب -٤
دول اإلسالمية، ومن جانب آخر كراهية العامل لإلسالم واملسلمني، فكل فضال عن ما حيدث من متزق وتقاتل بني ال

هذه األمور قد انعكست على شكل كراهية وعداوة يف نفوس الصينيني غري املسلمني أيضا، وليس لدى املسلمني 
 .والشباب منهم والشيوخ ما يقويهم من علم وإميان لرفع رؤوسهم أمام هذه الدعاوي واإلساءات

اليت تواجه املسلمني يف الصني، ويعمل املنصرون  التحدياتيعد التنصري من أبرز : تنصري والتبشري املسيحيحركات ال -٥
اإلذاعات املوجهة هلم من هونج كونج، وفرنسا، : الغربيون على تنصري املسلمني بشكل مكثف عرب طرق عديدة، منها

بناء الكنائس، فقد وصل عدد الكنائس يف الصني وبريطانيا، وأمريكا، كما تقوم اجلمعيات التنصريية بتكثيف 
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الفرق اهلائل بني عدد وكذلك هناك ٢ألف مسجد،٣٥قدوصلت حوايل ، أما املساجد ف١ألف كنيسة ١٧حوايل
 ٢٠، وأما عدد املسلمني فهو بلغ ٣مليون نسمة ١٦فقد بلغ عدد النصارى يف الصني حوايل املسلمني والنصارى، 

 يعتقد باملسيحيةت على من آفاالكنائس بالتنصري عن طريق الدعم املادي، وتوزيع املك وتقوم. ٤مليون نسمة وأكثر
كما توزع الكنائس كتباً باللغات احمللية توضح فيها أوجه االتفاق بني اإلسالم والنصرانية للدخول إىل قلوب العامة من 

ل التبشري املسيحي يف الصني هو بناء الكنيسة يثبت من خالهلا مدى تغلغأن  باحثيريد الومن األمثلة اليت .  املسلمني
مترا قد بدأ بناؤها يف مسقط رأس كنفوشيوس  ٤٠نصراين ، وارتفاعها يزيد على) ٣٠٠٠(اجلديدة اليت تتسع لـ 

، فبدأ العلماء الكنفوشيوسيون داخل الصني وخارجها حيتجون على هذا العمل املهني واحملتقر ٥ ٢٠١٠/ ٢٧/٧بتاريخ 
  . ونفوشيوسية، إحدى احلضارات الشرقية للحضارة الك

  اخلامتة
إن نور اإلسالم قد دخل أرض الصني يف عهد مبكر من ظهور اإلسالم وما زال باقيا على الرغم من التحديات  .١

 .واملضايقات واحملن اليت مرت ا األمة اإلسالمية يف الصني

الناس بعد االنفتاح السياسي واالزدهار االقتصادي وخاصة حماولة الديانات املختلفة اآلن استعادة مكانتها يف قلوب  .٢
املسيحية والديانة الصينية اجلديدة الباطلة، وإذا مل تم حنن املسلمني بديننا احلنيف  وإخواننا املسلمني سنصبح حتما 

 :فريسة العقائد األخرى، ولذ البد من اختاذ اإلجراءات اآلتية

  .يف املدارس الدينية اليت أعادت نشاطاا من جديدمي املناهج الدراسية املتبعة وتق -
كز إلشاعة نور اإلسالم والتربية اإلسالمية والتعليم الديين ورفع مستواه ايف الصينمر املدارس اإلسالمية العربيةجعل  -

 .مع اإلشراف واهليمنة علىكل املدارس الدينية ،ومد يد العون املادي لزيادة اخلدمة والعطاء ،علميا

من أجل تقليل  أن يتعاونوا إلنشاء معاهد عليا لتخريج األساتذة،-وهم غري قلة-املسلمني الصينيني الغيورينعلى  -
التعامل  يضعف فيه حسنو ،الذي يسبب أحياناً بعد الطالب عن حميطه وثقافتهاالعتماد على الدراسة خارج الصني، 

  . مع جمتمعه
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة « :ة وأسلوب حكيم كما قال تعاىلتقدمي دين اإلسالم لغري املسلمني بطريقة منظم -

هو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو لَمأَع و
يندته١٢٥:النحل(»بِالْم(.  

  املصادر واملراجع
  :باللغة العربية-
  الكتب- أ

 ).هـ ١٣٩٤دار اإلنشاء والطباعة والنشر،: لبنان(تاريخ املسلمني يف الصني يف املاضي واحلاضرحي، .ل.بدر الدين و -

 ). م١٩٧٣، ٤دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع، ط( حاضر العامل اإلسالمياألمري شكيب أرسالن،  -

 ).م ١٩٨١الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،: ويتالك(، اإلسالم يف الصنيفهمي هويدي، ١ -

 ).م١٩٨٩، ١دار النشر بللغات األجنبية،ط:الصني-بكني(املساجد يف الصني،حممود يوسف يل هوا ين،  -

                                                
  .م١٩٩٨، )دار شني شينغ للنشر: بكني(، حملة عن الصني٢٨٣، الكاثولكية يف الصني، العدد ل٢٨٣املسيحية يف الصني، العدد ل -١
  http://test6.net189.cn/showList.asp?id=330م،٢٦/٦/٢٠١٠، اجلمعية اإلسالمية الصينية، اإلسالم يف الصني -٢
  .م٢٧/١٢/٢٠١٠، عدد املسيحيني يف الصني،)zaobao.com(موقع الشبكة للجريدة الصباحية اإلحتادية  -٣

http://www.zaobao.com/welcom.shtm1  
  ttp://test6.net189.cn/showList.asp?id=330 م،٢٦/٦/٢٠١٠ينية، اإلسالم يف الصني، اجلمعية اإلسالمية الص -٤
  .م٢٧/٧/٢٠١٠، بناء الكنيسة يف مسقط رأس كنفوشيوس، )zaobao.com(موقع الشبكة للجريدة الصباحية اإلحتادية  -٥

http://www.gospeltimes.cn/news/2010_07_30/14528.htm 
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  )اإلنترنت(البحوث واالت-ب
. م١٧/٩/٢٠٠٦، جملة الصني اليوم، احلوار احلضاري الصيين العريبحممود يوسف يل هوا ين، 

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2007n/0701/p6.htm 

، اجلمعية اإلسالمية الصينية، بكني، التراث الثقايف والعلمي للمسلمني الصينينيحممود يوسف يل هوا ين،  -
 .م١٩٩٥الصني،

، )دار شني شينغ للنشر: بكني(حملة عن الصني، ٢٨٣، الكاثولكية يف الصني، العدد ل٢٨٣املسيحية يف الصني، العدد ل -
 .م١٩٩٨

 م،٢٦/٦/٢٠١٠، اإلسالم يف الصنياجلمعية اإلسالمية الصينية،  -

http://test6.net189.cn/showList.asp?id=330 
  :باللغة الصينية-
  الكتب - أ

الدار الشعبية للنشر ): Nin Xia(نينشيا ( اإلسالم يف الصني، )Feng Jin Yuan(إبراهيم فنغ جني يوان -
 )م١٩٩٣والتوزيع مبقاطعة نينشيا، 

دار النشر الشعبية نينشيا ):Ning Xia(نينغشيا(تاريخ اإلسالم املختصر يف الصني، )Ma Ping(ما بينغ -
 ).م٢٠٠٦، ١بالصني،ط

دار النشر للعلوم : بكني(، -من سلسلة الكتب الثقافية اإلسالمية -علم الكالم، )Wu Yungui(وو يون قوي  -
 ).م١٩٩٥، ١اإلجتماعية الصينية، ط

، "مركز البحوث للديانات ملكتب شؤون الديانات التابع لس الدولة"و" هيئة التحرير لعلوم التاريخ واحلضارة:"تأليف -
  ).م١٩٩٦، ١دار تشونغهوا للنشر، ط: بكني( الثقافة اإلسالمية الصينية

  )اإلنترنت(اجلرائد-ب
عدد املسيحيني يف ، )zaobao.com(موقع الشبكة للجريدة الصباحية اإلحتادية 

 http://www.zaobao.com/welcom.shtm1.م٢٧/١٢/٢٠١٠،الصني

بناء الكنيسة يف مسقط رأس ، )zaobao.com(موقع الشبكة للجريدة الصباحية اإلحتادية  -
 .م٢٧/٧/٢٠١٠،كنفوشيوس

http://www.gospeltimes.cn/news/2010_07_30/14528.htm 
  .الصني الشعبية -)LanZhou(النتشومعهد اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بموجز عن تعريف  •

  احملاضر باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا:الوظيفة
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تعد زخرفة التنني بأشكاله املتعددة من العناصر الزخرفية اليت وجدت على فنون وعمارة سالجقة األناضول ، وأحـد  
  . تأثريات فنون الشرق األقصى املنتشرة يف الفن السلجوقي عامة 

زخرفـة التـنني ،   فيوجد العديد من صور التنني يف النقوش احلجرية واجلصية ، والتحف الفنية املتنوعة تشكل أمناطاً ل
مفرداً أو مزدوجاً ، أو مشاركاً مع كائنات أخرى مثل األسود وأبو اهلول والنسور خاصة املزدوجة الـرأس ، وأحيانـاً   
أحتادها مع رأس إنسان ورأس ثور أو مع شجرة احلياة املعروفة يف الفن الساساين ومة أو ثومة ، أو كحيوان تقومي أو رمز 

  )١(لكوكب سيار الشمس 
يسلط اهللا على " لقد ورد ذكر التنني يف بعض األحاديث النبوية الشريفة ، فعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

الكافر يف قربه تسعة وتسعني تنيناً تنهشه وتلدغه حىت تقوم الساعة ، لو أن تنيناً منها نفخ على األرض ما نبتـت خضـراً   
)"٢.(  

اإلسالمية الذين قاموا بدراسة هذا النوع من الزخارف أشاروا يف أحباثهم على أا نوع مـن  إن علماء اآلثار والفنون 
األفكار والعقائد غري اإلسالمية كاليهودية واملسيحية وغريها ، وأا تسربت إىل الفن اإلسالمي ، وكان هلا معان رمزيـة  

  ) .٣(وعقائدية لدى مستخدميها 
اطاً لزخرفة التنني يف الفن السلجوقي ، فمنها ذو األجسام املمتدة إمتداداً طوليـاً  ومن خالل مناذج الدراسة يالحظ أمن

معقداً تنتهي برأس واحد يف كال الطرفني ، ويف بعض النماذج يظهر تنينان بزوج من الرؤوس املتقابلة ، وأذن مسـتدقة ،  
فم املفتوح ، ذو األسنان احلـادة واأللسـنة   وعيون لوزية ، وفك األسنان ملتوية بشكل حلزوين صعوداً وهبوطاً داخل ال

اجلسم عامة، والرأس األصلي هو الذي ال يقضم اجلسم ، واألجنحـة تنتـهي   ) يعض ( مشقوقة ، وأحد الرأسني يقضم 
  .حبلزون يف األجزاء العليا منها ، وحتيط األجنحة بعضالت الساق 

خلف الرأس مباشرة ، يضاف إىل ذلـك العنصـر    وهناك منطاً عبارة عن بدن واحد ذو إطار ينتهي بشكل حلزوين
وهذه األمناط املتنوعة من زخرفة التنانني ) . ٤(زخارف نباتية ملتوية املعروفة باألرابيسك واليت انتشرت يف فن السكيثيني 

اليت ميكـن  السلجوقية إنتشرت أكثر وبدقة على نقوش العمارة الدينية واملدنية خاصة القالع واخلانات والبيمارستانات ، و
  : تصنيفها كما يلي 

  .التنانني املصورة مبفردها : أوالً 
  :م ١٢٢١/هـ 671تنانني قلعة قونية  -١
, سم ٩٠أبعاده )  ١لوحة (  ٩٨٠نقش لتنني باحلفر البارز على لوح من الرخام األبيض مبتحف مدرسة قونية برقم  –أ 

نحين ، وقد أجته إىل اليسار ، وحول بدنه يوجـد عقـدة   سم ، ونقش التنني ممتلئ اجلسم بأسلوب م٤٥سم ومسكه  ٦٠
وتتميز رأس التنني بأن هلـا أذن  . كبرية وألتفاف صغري ، وينتهي طرفيه برأس واحد تتجه إىل اليمني وتقضم عقدة الذيل 

تيـة  مستدقة وعني لوزية ، وفكي األسنان مفتوحتني وتنتهي بشكل حلزوين إىل أعلى ، ويوجد جناح مزين بـأوراق نبا 
وللتنني أرجل خارجية من اجلهة اليسرى متتد لألمام بصورة . ملتوية خلف الرأس اليسرى للتنني ومتتد حىت الظهر والفخد 

                                                
التنني ، مجعها تنانني ، وهو صنف من احليات ، ابن منظور ، مجال الدين أيب الفضل ، لسان العرب ، حتقيق ، عامر أمحد حيدر ، بريوت  -١
 . ٨٨، ص) ١٣(م ، الد ٢٠٠٣، 

 . ١٥١، ص ١، ط٢الدمريي ، حياة احليوان الكربى،جـ  -٢

 . ١٨٩، ص ٢٠٠٦ياسني ، عبد الناصر ، الرمزية الدينية يف الزخرفة اإلسالمية ، القاهرة ،  -٣

4 -  Rice , T.T., The Scythians , London , 1961 , Fig . 25-27, Pl.45. 
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ملتوية ، أما األرجل الداخلية فمتراجعة جتاه اجلسم ، وقد شغل اللوح الرخامي هذا من أعلى بزخارف نباتية قوامها أوراق 
  .عنب وعناقيدها 

لوحة (  ١٣٩٤نية أيضاً حتت رقم وح رخامي تابع لنفس القلعة السابقة مبتحف مدرسة اجنا منارة يل بقونقش بارز لل -ب
سم ، عليه صورة تنني على مهاد من الزخـارف النباتيـة امللتويـة واملعروفـة     ٣٠سم ومسكه  ٢٦, سم ٦٦أبعاده ) ٢

  ) .١(باألرابيسك ، وقد صمم رسم التنني بأسلوب منحين أو مائل القطع 
وجسم التنني شكل على هيئة عقدة كبرية يف القسم األوسط من احلجر وينتهي برأس واحد يتجه إىل اليمني يف كـال  

واألسنان حادة ، وتوجد زخـارف  ) مشقوق ( الطرفني ، واألذن مستدقة والفم مفتوح ويبدو اللسان طويل ذو شقني 
وأن تأثري طراز آسيا الوسطى واضح متاماً ). ٢(عن السكيثيني ملتوية يف جزء من العنق كما هو موجود يف تصوير احليوان 

  . يف رسم اجلناح بنفس الشكل ، وقد امتدت الساق اخلارجية إىل األمام وتراجعت الساق الداخلية ناحية اجلسم 
تحف املعدنية ومن اجلدير بالذكر أن هذا األسلوب الفين من الزخرفة اليت نفذ ا املثال السابق صار منطاً يف زخرفة ال

واخلشبية والعظمية السلجوقية يف األناضول ، وأن األصول األوىل هلذا األسلوب يف الفن اإلسالمي ترجع إىل الزخـارف  
كما ميكن القول بأن . م ويف زخرفة األخشاب الطولونية مبصر ٩/هـ ٣اجلصية خاصة الطراز الثالث يف مدينة سامراء ق

 Bashadarسلوب الفين وجدت على قطع من اخلشب املوجودة يف مقربة باشـهادار  رأس التنني املنفذة بنفس هذا األ
م  ، كما وجدت يف منوذج على مقبض من العظم واخلشب يف املقابر التركية يف قوراي .ق  ٦-٤واليت ترجع إىل القرون 

د أربعة أقنعة لتنانني مـن  كما يوج. م وهي تشبه بدرجة كبرية بتلك النماذج السلجوقية السابقة ٨-٧تويوه من القرون 
ويف النصب التذكاري الذي أقيم يف شرق  Orhonيف وادي أورخون  Gultekinالطني احملروق يف ضريح جول تكني 

  ) .٣( Bilgekaganمحى بيلجاكغان  Tonyukukعلى شرف طونيوقوق  Ulanbatorأوالنباتور 
، )  ٣لوحة (  ٨٨٩اجنا منارة يل بقونية حتت رقم ويوجد نقش ثالث تابع لنفس القلعة السابقة مبتحف مدرسة  -ج

سم ، نقش عليه رسم لتنني داخل إطار مسيك مكسـور  ٢٠سم ومسكه  ٣٢, سم ٩٦عبارة عن لوح من الرخام أبعاده 
طرفيه يظهر من خالله نتوء بارز ملنظر جانيب بسيط وقد نفذ هذا النقش باحلفر البارز املائل املشطوف مثل ما هو احلال يف 

وجسم التنني يحدث عقدة يف وسط احلجر وينتهي برأس ينظر إىل اليمني يف كال الطرفني ، ولـه رأس  . لنموذج السابق ا
بأذن مستدقة وفم مفتوح ولسان طويل مشقوق يتدىل إىل اخلارج ، وحييط جبسم التنني زخارف نباتية ملتوية تشـكل يف  

  ) .٤(جمموعها لنقش حيوان 
  .م ١٢/هـ ٦رجع اىل القرن ت" آين " تنني قلعة  -٢

طبقاً ملا هو منشور يف كتب الفنون واآلثار فأنه يوجد نقش لتنني يلتف إىل اليمني وله جسم ذو عقدة ويف الرأس أذن 
  ) .٥(مستدقة وفم مفتوح وأسنان حادة وله أنف حلزوين ولسان مشقوق ، وال يعرف أين يوجد هذا النقش اآلن 

  .م ١٢٣٧-١٢٢٠/ هـ   ٦٣٧-٦١٦قونية تنيين قصر عالء الدين يف  -٣
سم ومسكه ١٧× سم ٣٠أبعاده ) ٤لوحة (  ٥٨٠يوجد نقش من اجلص مبتحف مدرسة أجنا منارة يل بقونية حتت رقم 

سم عليها رسم لتنينني ينظران إىل الداخل يف وضع متماثل ومتقابل ، رمبا ترجع إىل التجديدات واإلضافات اليت قام ٠.٠٣

                                                
1 -  Inan, A., ALtey Daglarinda Bulunan Eski Turk Mezarlari , Belleten XI ,43 , Ankara, 

1947, s , 569-570, Resim 3. 
  . ٤أنظر حاشية ٢

3 -  Jisl,١L., Kultekin Anitinda 1958 de yapilan  arkeoloje  arashtirmalarnin sonuclari, 

Belleten .Nr.107,Ankara 1963 . 
4 -  Otta-Dorn,K,Die  Kunst des Islam ,Baden, 1964, Fig .105,s,164.  

5 -  Marr, N. ,Ani  Knizhnaya Istoria Goroda  , Raskopki  na  Meste Gorodiht  Iras , 

Leningrad , Moscov , 1943 , Resim 148, s, 71.  
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، ويبدو الشكل العام للنقش على هيئة حزام العقد له زوج من الفصوص يف االجتاهني ، شـغل  ) ١(قباد ا عالء الدين قي
التنينني رأسيا داخلها ، وهلما جسم كبري بعقدة واحدة ورأسهما يف وضع جانيب بأذن مستدقة ولسان مشقوق داخل فـم  

وقد رسم هذا النقش علـى مهـاد مـن     مفتوح وهلما شعر يتطاير حول الرأس يف شكل خطوط رفيعة حول الصف ،
  .الزخارف النباتية قوامها أفرع نباتية ومراوح خنيلية وأنصافها 

وهناك بعض الزخارف اجلصية موجودة يف نفس املتحف خاصة ملدرسة اجنا منارة يل بقونية نقش عليها رسم تنـانني  
أخرى على مهاد من الزخارف النباتية األرابيسك ، ولكنها ال ترجع إىل عصر عالء الدين ، حيث يوجد لوحة جصـية  

، كذلك يوجد يف متحف اآلثار التركية واإلسـالمية  سم عليها رسم تنني بنفس األسلوب السابق  ٩× سم ١٤أبعادها 
  .عليه رسم تنني من اجلص ينتمي إىل نفس طراز التنينني السابقني لقصر عالء الدين بقونيه  ٢٣٤٠بأسطنبول حتت رقم 

  .م ١٢٣٦/هـ 636تنانني قصر قوباد اباد يف باي شهر  -٤
فية لعالء الدين قيقباد على ضفاف حبرية باي شهر نقـش  يوجد يف قصر قوباد اباد الكبري وهو مكان االستراحة الصي

م تنني بنفس ١٩٦٧، كما عثر يف العام التايل )  ٥لوحة ( م ١٩٦٦لتنني على احلجر عثر عليها أثناء عملية التنقيبات سنة 
  )٢(اهليئة الزخرفية على حتفه لبالطة خزفية جنمية الشكل من الربيق املعدين 

  .م ١٢٣٦-١٢٣٢/هـ   ٦٣٦-٦٢٩ن يف مدينة  قيصرينقش تنني خبان السلطا -٥
، خاصة على ) ٣(يوجد داخل املسجد الذي يقع يف وسط فناء خان السلطان الذي شيد يف عهد عالء الدين قيقباد 

زخرفة عقوده اجلنوبية الشرقية نقش موعة متنوعة من التنانني بأجسام متماثلة ومتقابلة على هيئة ملتوية تشـكل هيئـة   
وتقع رؤسها يف وسط العقود متاماً وتنتهي أجسامها عند بداية أرجل العقـود وايتـها ،   )  ٧لوحة ( و )  ٦وحة ل(قلب

م وتبدو النقوش على هيئة جانبية لبدن التنانني خبط رفيع ، والرؤوس املزدوجة متقابلة تنظـر إىل  ٤.٣٥ويبلغ عرض العقد 
ة ، ويحدث الفك العلوي حلزون من خالل األلتواء جتاه اخلارج ، بعضها البعض يف وسط العقد بفم مفتوح وأسنان حاد

والعيون واسعة ولوزية الشكل ، واألذن مستدقة ، ومما يلفت االنتباه أن التنانني املنقوشة بالعقود الشرقية تتحد مع بعضها 
يف اجلهة اجلنوبية فال تتحد يف  ، بينما التنانني املنقوشة)  ٦لوحة ( البعض يف الوسط لتشكل هيئة قلب معاكس يف الوسط 

  .، والرؤوس تنظر إىل بعضها أيضاً والذيول اليت تنتهي عند أرجل العقد تنتهي برأس تنني )  ٧لوحة ( الوسط 
  . م١٢٣٥/هـ ٦٣٥تنانني مستشفى تشانقريي  -٦

يز جسم التنني يف ، يتم) ٤) ( ٨لوحة ( سم ٢٥× م ١يوجد على بوابة مستشفى تشانقريي نقش احلشو لتنني أبعاده 
هذا النقش بأنه يرتبط بأربعة أزواج من العقد تنتهيان برأسني متقابلني يف الطرف األيسر من النقش ، والرأس اليت إىل أعلى 
مكسورة ، أما الرأس اليت إىل أسفل فيها أذن مستدقة وعني لوزية الشكل وأسنان حادة داخل فك مفتوح ، واجلزء الطريف 

. ري موجود ، ويعتقد أن الطرف األصلي ينتهي بشكل حلزوين مثل النماذج السابقة اخلاصـة بقونيـة  من الفك العلوي غ
. واجلدير بالذكر أن مثل هذا النقش وجد على لوحة جصية يف بالد الرقة حمفوظة اآلن يف متحف املتروبوليتان بنيويـورك 

)٥(  

                                                
1 -  Onder, M,Ein neugefunderenes Rumseldschukisches Drachenrelief, Sonderdruck aus 

Archaeologischer Anzeiger, Berlin 1961, s.70-71 Abb.3 . 
  .  ١٨٦دينية يف الزخرفة اإلسالمية ، صياسني ، الرمزية ال -٢

3 -  Erdman , K., Das Anatolische Karavansaray des 13 , J.H. Teil , Berlin 1962, 

No,26,Abb. 151.  
4 -  Onge,y, Cankiri Darussifasi ,  Vakiflar Dergisi V , Ankara 1962, Resim 5, Gabriel A., 

Voyages Archeolgiques dans la Turqui Ohientale , Paris 1940, S,166,Fig .13,137. 
5 -  E.T. Raqqa Keramil in der sammlung des Metropolitan Museums in New Yourk, Kunst 

des Orients IV, Wieshbaden 1963, Abb.15. 
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م ، نقش لتنني يف حالة يرثى هلا لدرجة أنه ١٢٣٥ام ومن نقوش هذه املستشفى اليت خرا آتاباي مجال الدين فروح ع
لن ميكن التعرف بشكل كامل ، ولكن يبدو من بقاياه أنه نقش من اجلص كان موجوداً على عقد الرواق املوجود علـى  

، ونقش التنني عليه يظهر فيه الذيل والسـيقان  )  ٩لوحة ( م ١٢١٧/ هـ ٦١٣  يسار مستشفى كيكاوس بسيواس 
  .حبلزون اليت تنتهي 

  . م١٢٤٠/ هـ ٦٣٧ نقوش تنني خان قراطاي يف قيصري -٧
يوجد نقش لزوج من التنانني على وجه البوابة اليت تطل على فناء خان القوافل املوجود يف قرية قراطـاي يف شـرق   

٦٣٧يف اخلان ويرجع هذا النقش إىل الزيادات اليت تقام ا غياث الدين كيخسرو الثاين ). ١(قيصرية خبمسني كيلو متر 
م بصورة متماثلة ومتقابلة على العقد الرئيسي للبوابة اخلارجية املطلة على ٤م ، ويبلغ طوله حوايل ١٢٤٠/هـ   

، وأجسام التنانني تلتف على بعضها حمدثة سلسلة ذات ثالث حلقات تشبه األشكال ادولة اليت تزين ) ١٠لوحة(الفناء 
العمارة األيوبية يف سوريا ، كما أن هذه األجسام تشكل شريطاً من ثالثة خطوط حتدد  عقود العمارة السلجوقية املتأثر ا

وللتنانني أذن صغرية مستدقة وفـم  . وتزين بدورها احلواف اخلارجية هلئية عقد البوابة وحمدثة يف الوسط عقدة مستديرة 
  .مفتوح وأسنان حادة ، وميتد الفك العلوي إىل أعلى حمدثاً إلتواء حلزوين 

  .م ١٣/ هـ ٧التنانني املوجودة يف شواهد قبورمبدينة أخالط اية القرن  -٨
، عليها نقوش تنانني مزدوجة ومتقابلـة  ) ١١لوحة(يوجد أربعة شواهد قبور يف مقابر أخالط يف حالة متهالكة جزئياً 

  ) ٢. (على غرار الطراز السلجوقي يف بالد األناضول
  . م١٢٣٧-١٢٢٠/ هـ  ٦٣٧-٦١٦يف آنامور  )األبيض ( نقش تنني جامع آق  -٩

يوجد باجلهة اليسرى أسفل النص التأسيسي جلامع آق يف آنامور من عصر عالء الدين قيقباد األول نقش لتنني ينتهي 
وتتدىل من مخسة ألسنة وعيونه لوزية واسعة ، وقدم صمم هذا الـنقش  ) ١٢لوحة (جسمه برأس واحدة يف كال طرفيه 

  .وصغرية احلجم  بصورة بسيطة جداً
  . التنانني املُقدمة مع الكوكب السيار: ثانياً 

  .م ١٣/ هـ ٧تنانني بوابة خان صوسوز يف بوردور منتصف القرن  -١
يوجد نقش لتنني حييط بالدخلتني املعقودتني اليت تكتنفا بوابة خان صوسوز يف الطريق مـن أنطاليـا إىل بـوردور ،    

لوحة (ة أكثر من اليسرى ، وبالنقش رسم مللكان على قمة التنانني ينتظران جتاه بعضهما ويالحظ أن النقوش اليمىن متهالك
، وميسكان بشئ بأيديهما ، ومتتد أجسام التنانني حمدثة ألتواءات حادة ودائرية وبالرؤوس أذن مستدقة تتقابل عنـد  ) ١٣

احلفظ ، ويظهر يف النقش أجنحة التنانني وهي  قمة عقد الباب ممسكة بأفواهها رأس إنسان وهذه النقوش يف حالة سيئة من
ملتوية إىل أسفل ، أما القسم امللتوي منها فيقع عند تيجان أعمدة الدخلتني املعقودتني السابقتني ، وميكن القول بأن تصميم 

سلجوقي، والذي يرمز إليه برأس إنسان وجد على مناذج كثرية أخرى يف الفن ال) الشمس(هذا النقش مع الكوكب السيار 
، وعلى كوشيت عقد ) ٣(م  ١٢١٠-١١٩٩/هـ   ٦٠٦-٥١٢مثل نقش منارة جامع أبو مظفر الدين يف سليفان 
كما يوجد نفس النقش والذي تبدو فيه رأسي إنسان ) ٤(م ١٢١٧/هـ  اإليوان الرئيسي يف مستشفى كيكاوس بسيواس 

، ويف بوابة مستشفى ) ٥(م  ١٢٢٣/هـ   ٦١٩  يرمزان إىل القمر والشمس يف بوابة جامع عالء الدين يف نيغده

                                                
1 -  Erdmann,k,Ayni eser Teil I, No32, Abb.266,231,232,S.122 . 

  .  Beyhan Karamagaraliيقوم أحد الباحثني األتراك بعمل دراسة مستفيضة هلذه الشواهد يدعى  -٢
3 -  Gabriel ,A,Ayni eser, S.228,pl.LXXX,3,5. 

4 - Gabriel, A. Monuments Turcs d, Amtolie, Paris, 1931,S., 149,Fig.93 
5 - Gabriel, A., Ayni eser , Pl. xxxv , S.121 
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، وكذلك أحد أبواب )١٤لوحة(، كما كان يوجد يف باب الطلسم ببغداد ) ١(م ١٢٣١/ هـ ٦٢٨مستشفى ديفرجي 
، وكان النقش يف األول ميثل يف الوسط رسم رأس إنسان يلبس قفطان وتاج جيلس متربعاً علـى األرض  ) ٢(قلعة حلب 

وجد نفس النقش يزين واجهة املسجد اجلامع مبدينة فرامني ، الذي شيده السلطان أبو  وميسك لسان التنانني بيداه ، كما
، كما وجد يف زخرفة القسم األوسط من مئذنة اجلامع الكبري بظفار الذي مت بناؤه ) ٣(م ١٣٢٢/ هـ ٧٢٢سعيد سنة 

  ) .٤(م١٢٠٣/هـ٦٠٠يف عام 
فس الشكل وأن النقش الذي يف الوسط صار رمزاً للشمس وميكن القول بأن هذه النقوش ترمز إىل مبدأ الضدين يف ن

ـــ   ٦٤٣  يف نفس الوقت ، كما ميكن القول بأن أحد العلماء مخن تاريخ إنشاء خان صوسوز قبل سنة  / هـ
  ) .٥(م بقليل يف زمن السلطان غياث الدين كيخسرو الثاين ١٢٤٦

  وبنفس اخلان السابق -٢
ئة جنمية داخل الشريط الزخريف الذي يتوج اجلهة اليمىن للبوابة الرئيسية ، يوجد نقش لتنني صغري داخل وريدة على هي

، ونقش التنني هنا يستقر أسفل رأس الفم املفتوح ، وله زوج من السيقان املمتدة صـوب  )١٥لوحة(سم ٦×١٢أبعادها 
رأس إنسان متهدم كثرياً يف األمام ، اجلناح والذيل حيدثان عقدة ملتوية ، ويتخلل هذا الرسم نقوش زهور متنوعة ونقش 

أعلى تلك الزهور ومن اجلهة اليسرى بالشريط املمتد السابق على جانيب البوابة يوجد نقش نبايت هندسي مماثل للسابق به 
سم ، وهلذا ميكن القول بأن نقش الكواكب السيارة تنوعت ١٠×سم١٥أبعادها ) ١٦لوحة (رسم نقش ألسدين متقابلني 

  ) .٦(نني وأصبح هناك رمز لكوكب سيار هلا هو برج األسد كثرياً مع نقش التنا
  .م ١٢/هـ ٦التنانني ورأس األسد ملقبض باب اجلامع الكبري يف جريزة  القرن  -٣

على رأس أسد منمنمة ) ١٧لوحة(حيتوى مقبض باب من الربونز جلامع الكبري يف جيزره واحملفوظ اآلن مبتحف برلني 
ة مع تنانني بصورة دوران خلف الرأس بشكل جانيب ، وبالرأس أذن مستدقة وعيون لوزيـة  جداً مستقرة متماثلة ومتقابل

( واسعة وأسنان حادة يف فم مفتوح ، ويف الفك العلوي منها إلتواء حلزوين صوب اخلارج، ويالحظ أن التنانني تقضـم  
عند الساق بأسلوب منطي حلزوين أجنحتها ، وسيقاا تتصل ببعضها البعض واألجنحة تتوحد خبط واحد تنتهي ) تعض 

وشكل أجسامها العام ذو عقدة واحدة ، وحييطها زخارف مدببة ، كما تنتهي ذيوهلا برأس نسر له منقار حاد على منـط  
وهذه الرؤوس تنقر الذيل أيضاً ، كما يالحظ أن رؤوس التنانني واألسد واألجنحة صممت بأسلوب ) ٧(حيوان أورواسيا 

دير بالذكر بأنه يوجد مقبض مماثل للمقبض السابق حمفوظ يف متحف دهلم يف برلني حتت بأسلوب احلفر املشطوف واجل
  .سم ٢٤×سم ٢٧.٥أبعاده ) ١٨لوحة( ٢٢٤٢.١رقم 

واملعروف أن األسد هو رمز السيادة والقدرة كما أنه يف نفس الوقت رمز النور والشمس والربج ، ونقش النسر يرمز 
 املقابض داللة على مبدأ الضد وهو ما يرمز له بالقمر والظالم ، أي ما يعين الشمس إىل الشمس ، ووجوده مع التنانني يف

والنور عند األسد ،  وعلى ذلك تأخذ رأس األسد مكان رأس اإلنسان اليت تبدور واضحة يف نقش خان صوسوز ، أما يف 

                                                
1 - Arel ,H.,Divrigi Darussifasi gotik portal , Vakifler, V., Ankara ,1962,S.,123, Resim 19. 

   .١٨٧ص,الرمزية الدينية يف الزخرفة اإلسالمية , ،ياسني ٤٧ص,القاهرة , الصني وفنون اإلسالم, زكي حممد, حسن -٢

 
 . ١٨٧ياسني ، الرمزية الدينية يف الزخرفة اإلسالمية ، ص  -٣

رسالة ماجستري , يف مصر تأثري االجتاهات الفكرية والعقائدية علي الفنون اإلسالمية يف عصر الوالة العباسني والطولونيني, عريب حممد, أمحد -٤
  .١٧٤لوحة,٣٢٠ص,١٩٨١,غري منشورة بكلية اآلثار جامعة القاهرة

5 - Erdmann ,K Ayni eser ,Teil I, S., 113, Abb.202, No.30. 
6 - Oney, G., Anadolu Selcukulularinda Balik Figru , Istanubul ,1968, S.,142-168. 

 Rice, anyi ,من املعروف أن وجود نقش حليوانات أو ما يشاا على نقش أو مع نقش حيوان آخر هو منط عريف يف فن السـكثيني   -٧

eser, pl.5,9,24,S.,32  
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النقش برمزيته وجد على مرآة من الربونز وهذا ) القمر والظالم ( ، والتنانني )النور، الشمس(الذيول فتحدد رؤوس النسر 
ويف أسيا ) ١(ترجع إىل أوالد أرطوق واليت يرى فيها النسر رمز النور والشمس نقش داخل وريدة وسط األثىن عشر برجاً 

  )٢.(الوسطى كان يوجد اعتقاد مشابه أيضاً خاصة عند الياقوتيني بأن النسر هو رمز الطبيب الساحر واخلالق األول للنور 
  .م ١٣/هـ ٧نقش شاهد قرب مبتحف أفيون القرن  -٤

، عليه نقش إنقضاض ) ٣) (١٩لوحة( ٢١٣يوجد مبتحف أفيون شاهد قرب أحضر من بويايل كوي بأفيون حتت رقم 
لنسر على أرنب وأسد على كبش ، وظيب هارب خارج وريدة كبرية على هيئة الشمس ، وحياط ذه الوريدة زوج من 

سامهم على بعضها ، ورأسهما تنظران إىل بعضهما ، وفمهما يتحدان حمدثني فيما بينهما زخرفة هندسية التنانني تلتف أج
كما يوجد نقش موعة من األرانب باجلهة اليمىن من الشاهد تطار بعضها البعض ، والداللة الرمزية . على هيئة املعينات 

لشمس ، وانتصار احليوانات املتعلقة بالشمس يف حالة قتال النسر لنقوش هذا الشاهد تتمثل يف زوج التنني ومها القمر مع ا
  .واألسد على احليوانات املعلقة بالقمر وهي األرنب والكبش 

  . نقش التنانني املقدمة مع األبراج الفلكية : ثالثاً 
الغربيـة  يوجد مثانية نقوش داخل وحدات مستطيلة يف القاعدة :.م ١١٦٤/هـ٥٥٩جيزره ) جسر(نقش قنطرة  -١

، وهي ) ٤(م ١١٦٤جزيرة بن عمار أو أبن عمر بسوريا جنوب جيزره، والذي قام بتشييده آرطوقلو سنة ) جسر(لقنطرة 
فرس بوجه ( على عمود مثمن األضالع ، ومتثل قنطور ) ٢٠لوحة(م ١× م ١.٢٠وهي من احلجر اجلريي األبيض أبعادها 

ذو جسم إنسان الذي يلتف إىل اخللف ويستعد لقذف سهم علـى   وتنني ، وقد شد األول القوس بالقسم األعلى) آدمي 
فم التنني ، الذي له جسم ذو عقدة كبرية واحدة ومفتوح الفم ، والفك األعلى حيدث إلتواء حلزوين جتـاه اخلـارج ،   

، وقـد مت  ) Cauzeharاجلوزهر ( ويتضح من هذا النقش تصوير ساجيتطاريوس أي برج القوس مع الكواكب السيار 
وقد وجد هذا النقش على مرآة .غفال كوكب زحل وهو أول الكواكب السيارة املتعلقة بتعداد األبراج الفلكية الثمانية إ

  ) .٥(من الربونز تنسب آلرطوقلوب وعلى نقودهم أيضاً
يوجد مبتحف طوب قايب سراي باسطنبول مرآة من الربونز ترجع إىل القـرن  :م ١٣/ هـ ٧نقش مرآة من القرن  -٢
نقش عليها رسوم لصياد يقـوم  ) ٢١لوحة(سم ٢١سم، والقطر ٤٥.٥أبعادها ) ٦( ٢/١٧٨٩٢م حتت رقم ١٣/هـ٧

بصيد صقر، إضافة إىل نقوش خمتقلة لزوج تنني يف أطرافها، كما يوجد يف أعلى املرآة نقش زوج تنني متمـاثلني وأبـل   
تقاطع عنق التنانني مع بعضها وأجسامها ذو وقنطور يشد القوس ويستعد لقذف السهم ، ودب وطيور وعنقاء ، ويالحظ 

ويالحظ يف هذا النقش زوج التنني الكوكب السـيار اجلـوزهر    .عقدة واحدة ، وال ختتلف كثرياً أجزاء القدم واجلناح 
واأليل والدب حيوانات الصيد والقنطور برج القوس ، والعنقاء املوجودة يف اخللف حارسة يف الصيد وجالبة للحظ ، كما 

) ٧(موجود يف مناظر الصيد يف الفن السلجوقي اإليراين حيث نقش أبو اهلول واحلورية قد قدمت مع حيوانات خرافية هو 
مع يوجد نقش زوج التنني مع حيوانات األبراج املختلفة يف الفنون السلجوقية بإيران ، وبالتايل ميكن القول بأن تكون ) ٧(

                                                
1 - Kuhnel ,E., Ayni Abb.131. 

2 - Eliade, M., Shamanidmws and Archaische   kstasetechnik.Zurich,1957,S., 80. 
3 - Otto-Dorn ,k., Turkische Grabsteune mit Figurenreliefs aus kleinasien, Ars Orientalis 

111, 1959,S.,63 Abb.1-4. 
4 - Tuncdag, F., Artukoylu sanati, Anakrara,1963,Basilmamis doktora terzi.D,T.C. 

Fakultesi , Ankara, S., 109-113. 
5 - Kuhnel,A., islamische Kleinkunst, Braunschweig 1963,S., 170, Abb.131. 

6- Oney, G., Mounted Hunting Scenes in Anatolian Seljuks in Comparison with lranian 

Seljuks , Amatolia XI , Baskida , pl.32. 
7 - Oney, G., Mounted Hunting, pl.35. 
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الفن اإلسالمي ،أو بقصد جلب احلظ للصيد يف محاية اجلوزهر  يف) تعويذة ( تكون هذه املرآة صنعت بقصد طلسم سحر 
Cauzehar )١ (  

يوجد نقش تنينان متقابالن على عقد بوابة مدرسـة  :م ١٤/هـ ٨يا القرن نقش مبدرسة أوباكوي مبدينة اآلن -٣
تان ينظـران إىل  ، حيث نقش التنينني حول بعضهما وفمهما مفتوح) ٢) (٢٢لوحة(أوباكوي املوجودة بالقرب من أالنيا 

بعضهما ، وحول هذا النقش يوجد زخرفة مسكتني وثالث وريدات ، ويعتقد أن رسـم الكوكـب السـيار اجلـوزهر     
Cauzehar  يف هذا املثال يعين برج احلوت لزوج التنني مع الكواكب السيارة األخرى.  

  يواناً نقش التنانني املقدمة مع التقومي التركي الصيين ذو األثىن عشر ح: رابعاً 
يوجد بالقسم العلوي بالدخالت املعقودة اوفـة يف  :م ١٢/هـ ٦التوق يف ارضروم القرن نقوش مدفن األمري ص -١

باطن قبة األمري صالتوق يف أرضروم نقش ميثل تقومي احليوان التركي الصيين ، وهو عبارة عن رسـم زوج تـنني وزوج   
يف وضع رأسي وملتفة أجسامها مع بعضها البعض وأفواهها مفتوحـة  ورسم التنينني هنا ) ٣(جديان وثور وطائر ونسر 

، وتشبه هذه النقوش تلك املوجودة يف قمة عقد الدخلة املوجودة يف اجلهة اجلنوبية داخل كنيسة ست جرجيور ) ٢٣لوحة(
ام ذات العقدة ، حيث تظهر األلسنة املشقوقة واألنوف اليت ا حلزونات ومنط الرأس واألجس)٢٤لوحة(م ١٢١٥يف آين 

  .متأثرة بنمط نقش التنانني السلجوقية 
يوجد باجلهة اليسرى لبوابة الدخول الرئيسية خلان قراطاي يف :م ١٢٤٠/هـ ٦٣٧نقش خان قراطاي يف قيصري  -٢

نقش حليوانات خمتلفة من تقدمي احليوان التركي الصيين وهـو  ) ٢٥لوحة( م ٢.٥٠قيصري شريط زخريف مقرنص طوله 
تقط مسكة يف فمه وكلب وخرتير بري ودجاجة وطائر وثور وأرنب ومنر مع تنني له جسم ذو عقدة بتفصيل بأذن لطائر يل

ويالحظ على هذا النقش التكرار يف بعض رسوم احليوانات اخلاصة ذا التقومي ، وهي مسة من ) . ٤(مستدقة وفم مفتوح 
  ) .٥(مل تظهر من قبل يف هذا الفن من مسات الفن السلجوقي ، كما يالحظ أن هناك بعض احليوانات 

يوجد على جانيب عقد بوابة مدرسة :م١٢٧٢-١٢٧١/ هـ  ٦٧٠-٦٦٩ سيواسنقش بوابة مدرسة جوك يف -٣
عبارة عن رسم لرؤوس حيوانات تقع بصورة متناسقة متثـل  ) ٢٦لوحة (سم ٤٠× سم ٤٥جوك يف سيواس نقش أبعاده 

من الزخارف النباتية األرابيسك ، ويالحظ أن رأس التنني يقع يف مركز هذا  ، وذلك على مهاد) ٦(التقومي التركي الصيين 
هذا التشكيل الزخريف وفمه مفتوح وفكه العلوي ملتوي وأذنه مستضقة وأسنانه حادة ولسانه مشقوق ، كمـا يالحـظ   

  .االنتقاء يف نقش رؤوس الثعبان واحلصان واخلروف والنمر واألرنب والفأر والثور والكلب والفيل
يوجد نقش داخل إطار على هيئة جنمية يف البوابة الشرقية :.م ١٣٣٥/ هـ ٧٣٥نقش جامع سنجوربك يف نيغدة  -٤

، وهي عبارة ) ٧(سم يضمان حيوانات التقومي السابق ١٤جلامع سنجوربك يف نيغده ، وجبواره شريط زخري آخر عرضه 
عبارة عن رؤوس حليوانات اجلدي واحلصان والنمر والظيب والثور والطائر والفأر واألرنب والقـرد والكلـب واألسـود    

، ويالحظ يف هـذا  ) ٢٧لوحة(واخلروف واألمساك ، أضافة إىل رسم تنني وذلك على مهاد من الزخارف النباتية امللتوية 

                                                
1 - Rice, D.S., Birselcuk aynasi ,I Milletler arasi Turk Sanatlari Kogrsi Amkaza, 1962, 

s.330-332. 
2 - Oney, G., Anadolu Selcuklarinda Balik Figuru , Ayni ,Aynic a bak,Zozen ,  M.Oba 

Pazari Cerzest ve Oba Medresesi , lstanbul Sanat Tarihi yilligi , I,1964-65,S.,143-154. 
3 - Otto-Dorn,k., Darstellungen oles Tuzco Chinesischen Tierzyklus in der Iskamische 

Kunst, Diez Armagani, Istanbul , 1963, S.,142. 
4 - Otta, Darstellungen des Turco , S., 143,144,Resim 13-15. 

5 - Erdmann,K., Das Anatolische Kzavansaray,No.32,S., 122, Abb.226,231. 

6 - Otto, Darstllungen des turco, S. 146, Abb.16-17. 

7 - Otta, Darstellungen des Turco,S.,148,Abb.18-20. 
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كما يالحظ أن معظم رؤوس احليوانات  يف حالة سيئة ، ) ١(وانات التقومي النقش تكرار السمك الذي ليس له عالقة حبي
  . وأن التنانني أفكاكها ملتوية بشكل حلزوين 

  .نقش التنانني املقدمة مع رؤوس الثور : خامساً 
  م ١١١٠-١٠٧٣/هـ  ٥٠٣-٤٦٥نقوش التنني والثور يف قلعة آين  -١

تقع على ميني ويسار الباب األوسط الشمايل لقلعة آين ، بينما توجد نقش  توجد نقوش متماثلة ومتقابلة يف األبراج اليت
، وتقع على إرتفاع ثلثي األبراج ، وتلتف أجسام ) ٢) (٢٩لوحة(و) ٢٨لوحة(تنانني يف أبراج أخرى للقلعة مع رأس ثور 

وأفواها مفتوحة وأذن مستدقة التنانني حول مجيع األبراج بأجسامها ادولة كحبل مسيك ، ورؤوسها تستقر يف الوسط ، 
  .، ومتسك حلقة يف فم رأس الثور املقدم من الواجهة 

ومن املعروف أن هذه األبراج جددت على يد أبوشوجا مانوتشهر الذي استمر حكمه بأسم آل أصالن يف آين سـنة  
براج ، بينما متثل التنـانني  ، وميكن متثيل تلك الفترة للثور الذي هو رمز السيادة القدمية يف هذه األ) ٣(م ١١١٠-١٠٧١

وميكن أن يصري متثيل النصر ضد نفس العدو بعد التهديـد مـن   . رمز الظالم والعدو الذي حتت األرض يف نفس الوقت 
  .طرف العدو أوالً بصفة بدون حلقة يف أحد رؤوس الثور وحبلقة يف آخر 

  . م١١٨٤-١١٨٣/هـ  ٥٧٩-٥٧٨نقوش التنني والثور والنسر يف باب بقلعة دياربكر -٢
ونقش ) ٣٠لوحة(يوجد نقش لنسر يطأ رأس ثور مضافاً للنقش الكتايب املوجود على باب البوابة الغربية لقلعة دياربكر 

معه تنانني هلا جسم ذو  عقدة وألجنحتها أطراف حلزونية ، وسيقاا الداخلية األمامية تراجعت جتاه اجلسم ، ويقع خط 
 املكان الذي يتحد فيه الفخد مع اجلناح ، ومنط الرأس على غرار التنـانني يف الفـن   طرفه بشكل حلزوين مرة اخرى يف

السلجوقي ، والنسر له رأس واحدة وقد صمم من الواجهة متاماً ، واجلزء السفلي لرأس الثور الذي يف حجم النسر يف حالة 
وطبقاً لفان برشم فقد دلل على ) ٤(م ١١٨٤-١١٨٣دم ويرجع هذا النقش إىل عهد حممد بن آرطوق بن قره أرسالن 

على أن هذا النقش ما هو إال انتصار أبناء آرطوق على أبناء إينال وذلك من خالل نقش الثور ذو احللقة يف فمه ، يف نفس 
والتنانني هي رمز لتحت األرض والظالم والقمـر يف  ) ٥(الوقت ميثل االنتصار على التنانني والنسر الذي هو رمز السلطة 

  .قت ، وميكن أن ميثلوا العدو والذي هو مبدأ الضد يف نفس النقش نفس الو
  م ١٢٦٩-١٢٦٨/هـ   ٦٦٦)اجلسر القدمي (نقوش التنني والثور يف خان كسيككوبرو  -٣

متر من ر قيزل إيرمق جنوب قريشهر ، يوجد  ٣٠٠بالنافذة اليسرى بواجهة خان كسيككوبرو الذي يقع على بعد 
، داخل نقش آلنية كبرية ، أفواهها متماثلة ومفتوحة وتتجـه إىل اخلـارج ،   ) ٦) (٣١لوحة ( نقش لرأس ثور بني تنينني

وأجسامها قصرية وتنتهي عند فم الثور ، واجلدير بالذكر أن الذي أنشأ هذا اخلان هو نور الدين جربائيل أمري قريشهر أبن 
ني ، كما هو يف مثال آين يف هذه النقوش والذي يعين السيادة اء الدين جاجايب ، ويعتقد أنه يرمز بالثور الذي يلتهم التنان

  .والقدرة 
  .نقش التنانني املقدمة مع شجرة احلياة : سادساً 

                                                
1 - Oney, Amadolu Selcularinda, S., 157.  
2 - Kirziogly , M,F, Kars Tarihi , Istanbul , 1953, S 359-362. 

3 - Barthold, W, Islam Ansiklopedisi ,Ani maddesi , Cilt I , Istanbil 1965, S .436 . 

4  - Van Berchem , M, Strzygowski , J,Amida Heidelberg 1910, S 78,82 Fig.28 . 

5 -  Erdmann,k,ibni bibi als Kunsthistorische Quelle , Nederlands Historisch 

Archeologisches Institut , Istanbul 1962, S 7k8 . 
6 -  Ermann, Das Antolische Karavansaray , Teil I , No, S 75-77. 
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يوجد على جانيب واجهة مدرسة أرضروم نقش داخل إطار مسـتطيل  :م ١٣/هـ ٧سة أرضروم اية القرن نقش مبدر
، ويوجد ) ١) (٣٢لوحة(م ٦.٦×م١.١٠ياة وأبعاد هذا النقش يكتنف الواجهة لنسر ذو رأس فردوج يف قمة شجرة احل

من أسفل زوج تنني تتحد جبسم الشجرة ، مث يتحدوا بزخرفة على هيئة اهلالل ، ويتخلل أجسام التنانني زخرفة حراشف 
التنـانني يف   وميكن أن يرمز إىل. ذات عقدة واحدة ، بينما توجد زخرفة املراوح النخيلية أسفل الرأس فيما بني األجسام 

شجرة احلياة هذه بتحت األرض والظالم ضد النسر الذي يقع يف قمة الشجرة ، وميكن أن تكون التنانني خملوقات حارسة 
  .للشجرة كما ظهر يف رسوم األسد باملدرسة الياقوتية يف أرضروم 

  .نقش التنانني يف أطراف جناح أو ذيل نسور مزدوجة الرأس : سابعاً 
النماذج السلجوقية عليها نقش ميثل التنانني يف أطراف جناح أو ذيل نسور مزدوجة على مهاد مـن   يوجد العديد من

  .الزخارف النباتية املعروفة باألرابيسك تنتهي برؤوس تنني 
-١٢٢٨ومن هذه النماذج نقش إلحتاد التنني والنسر مزدوج الرأس على البوابة اجلانبية جبامع الكـبري يف ديفرجـي   

وعلى قطعة من نسيج ) ٢(م ١٢٣٦-١٢٢٠، وعلى الزخارف اجلصية داخل قصر عالء الدين بقونية ) ٣٣ةلوح(م ١٢٢٩
وعلى درفة النافذة اخلشـبية مبسـجد   ) ٣(م ١٤١١٢احلرير من عهد عالء الدين أياً ، ويف قرب خداوند خاتون يف نيغده 

  .اخلامس عشر امليالدي / كيالجي يف آق شهر القرن الثامن اهلجري 
  .ناً التنانني املقدمة يف أطراف جناح أو ذيل األسد أو أبو اهلول ثام

يوجد العديد من مناذج متنوعة جتمع التنانني مع األسد وأبو اهلول يف الفن السلجوقي ، ومنها نقش ألزواج من األسود 
يت احضرت مـن  ، وال) ٤) ( ٣٤لوحة ( م ١٢٠٩-١٢٠٨يف دياربكر )داخل القلعة (على برج أولوبدن يف ديش قلعة 

م ، ومنها نقش التنانني اليت نقشت على مهاد من زخرفة األرابيسك يف الزخـارف  ١٢/هـ ٦جيزره وترجع إىل القرن 
، ونقش ازواج األسود املوجودة يف مقربة خداوند خـاتون يف  ) ٥(م ١٢٣٧-١٢٢٠اجلصية لقصر عالء الدين يف قونيه 

، وأزواج ) ٣٥لوحة ( م ١٥/هـ ٩لى بوابة مقربة باتنوس من القرن ، وأزواج األسود اليت نقشت ع) ٦(م ١٣١٢نيدة 
م ، أي يف عصر متـأخر ممـا يشـري إىل    ١٦/ هـ ١٠األسود املنقوشة على بوابة خان رام باشا يف سيواس من القرن 

  م١٣/ هـ ٧النقوش فيما بعد القرن استمرارية هذه 
تقدم ثنائية عامة ما تتحد مع التنانني مع جسم األسد يف شكل والسمة املوجودة على هذه النقوش هي أن األسود اليت 

كما يالحظ األسود جتلس عامة على أرجلها اخللفيـة ،  . الذيل ، وبالتايل يشكل جسم التنني ذيل األسد يف نفس الوقت 
من اجلانب كأا دد  وقد قدمت الرأس من الواجهة واجلسم من املنظر اجلانيب ، أما التنانني فقد مثلت بأفواهها املفتوحة

األسد من اخللف ، ويبدو جناح يف األسود كما هو احلـال يف مثـال قلعـة    ) تعضد ( األسد ويف بعض النماذج تقضم 
وهناك منوذج فريد لتمثال من الربونز أحضر .دياربكر أما أبو اهلول فاحتاده مع التنني مناذجه قليلة جداً يف النقوش اجلدارية 

كما يوجد مناذج اخرى ) ٧(جنريية يف دياربكر من دنياسر ميثل أبو اهلول يف أطراف جناح وذيل تنني إىل متحف مدرسة ز

                                                
1 -  Bak One , G, Das Lebenshbaum Motive In Des Seldschukischen Kunst In Antolien , 

Belleten XXXII , Ankara 1968, pl.125.  
 .م١٩٦٦طبقاً لألعمال اجلصية اليت عثر عليها يف تنقيبات قصر قوباء أباد سىنميكن تأريخ هذه الزخارف اجلصية لفترة حكم عالء الدين  -٢

3 - oney, Die Figwernrliefs an der Hudavent Hatunim in Nigde ,Belleten xxxl, Ankara 

1967, pl.122. 
4 -  Gabriel, A., Voyages azcheologiques ,pl.L718. 

5 - Kuhnel ,S., Ogan ,A., lstanbul Mwzelerinde saheserler Berlin 1938,Abb.10. 

6 - Oney, G., Figwernseliefs ,Abb.5a,b. 
7 - yets, Bir Tunc sfenks, Tirk Kultwru, Ankara 1964, Sayi 16,S., 48-50. 
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يف متحف املدرسة  ٨٩٣اخرى قليلة متثل أبو اهلول وقد صمم مع نقوش  غزال وطائر على حجر من املرمر مسجل برقم 
  ) .٣٦لوحة) (١(م ١٣/ هـ ٧ذات املنارة الرفيعة يف قونيه القرن 

كثرياً جداً تصاوير أبو اهلول ذو التنني يف الفنون اإلسالمية الصغرى خاصة يف إيران وسوريا وهنـاك منـاذج   وتظهر 
م ، مثال صحن من اخلزف يرجع إىل بالد الرقة عليه رسم أبو اهلول ميلـك  ١٣-١٢/هـ ٧-٦متعددة ترجع إىل القرن 

   ) . ٣٧لوحة > (جسم إنسان 
ا املوضوع قوياً ، وأن معظم النقوش املصممة به نفذت باألسلوب الفين املائـل مـع   لقد كان تأثري بالد األناضول ذ

إلتواءات لألجنحة والتاج ذو الثالثة فصوص املستدفة لتماثيل أبو اهلول ويف نفس الوقت يالحظ أن تقدمي التنني الذي صار 
للذان يرمزان إىل السيادة والقدرة والشـمس  رمزاً للمبدأ العكسي أي حتت اآلرض والظالم والقمر مع األسد وأبو اهلول ا

مع االعتقاد بأن ساحات القتال للحيوانات املنتشرة يف الفن السلجوقي ذه النماذج أكثـر  . والنور عامة هو أمر عجيب 
  ) .٢(قدماً وبشكل خمتصر لألسد وأبو اهلول مرة أخرى بصفتهما يف وضع مسيطر 

  .نقش التنني يف ساحة القتال : تاسعاً 
مبتحف اآلثار التركية بأسطنبول نقش جصي :م ١٢٣٧-١٢٢٠/ هـ ٦٣٤-٦٢٥نقوش قصر عالء الدين يف قونية 

كانت يف قصر عالء الدين قونيـة   ٢٩٠٢متر حتت رقم سجل ٠.٠٤متراً ومسكها ٠.٥٨×٠.٢٩عبارة عن لوحة أبعادها 
سة اليمىن من فارسني متقابلني وذلك على مهاد عليها رسم مبارزة بني تنني يف الناحية اليسرى وأسد يف الناح) ٣٨لوحة(

من الزخارف النباتية األرابيسك ، وبأعلى اللوحة شريط مسيك حجري به زخرفة جنم ، ومت عمل مقبض لسيف طويل من 
فم مفتوح للتنني الذي يهجم من األمام على فارس من الناحية اليسرى ، ويالحظ أن جسم التنني مسنن مثـل الثعبـان   

األذن املستدقة يف الرأس ، واجلدير بالذكر بأنه يوجد لوحة تصويرية مشاة هلذا النقش ضمن زخارف سـقف  الطويل و
، كما ظهر أيضاً من قبـل يف املنمنـات   ) ٣) (٣٩لوحة (كنيسة الكابيال باالتينايف بالريمو املتأثر بالفن الفاطمي يف مصر 

كما يذكر هذا النقش بتصاوير صراع سنت جورج ) ٤(أبطال أخرين اإليرانية واملغولية على شكل رسم حيارب التنني أو 
إن تقدمي الصراع مع األسد يف منوذج قونية الذي حنن بصدده ، ومتثيل الفرسان يف . جورج مع التنني يف الفنون املسيحية 

ء الفرسان بصفتهم وضع مسيطر على التنني ما هو إال رمز للقمر يف التنني والشمس يف األسد ، ويعتقد بأنه مت تصوير هؤال
  .مسيطرين على األرض والسماء 

  نقش ميازيب مياه على هيئة رأس التنني : عاشراً 
على هيئـة رأس التـنني   متيز الفن السلجوقي باألناضول على وجود مناذج مليازيب تصريف  مياه املنشآت املعمارية 

  :ومنها
اب بني اجلامع واملستشفى يف اجلهة الشرقية وأبعاده ويقع هذا امليز: م١٢٢٨/ هـ ٦٢٥جامع الكبري  يف ديفرجي  -١

وهو على شكل رأس تنني منمنم جداً مغلق الفم ، وينتهي يف طرف الفم ميزاب مير مناخل ) ٤٠لوحة(متراً ٠.٥٠×٠.٥٥
  .الرأس ، ويف القسم األعلى من الفم يلتوي صوب األعلى خبفة ، وله جتويف على هيئة عني لوزية 

ويظهر امليزاب يف هذا البيت على شكل رأس تنني له عني لوزية الشكل : م١٣/هـ ٧قيصري القرن ل أخر يف  مثا -٢
  ) . ٤١لوحة (، والفك العلوي يلتوي يف شكل حلزوين ألعلى ، على النمط السلجوقي 

                                                
1 - Sarre , F., Seldschukische Kleinkunst, leipzig, 1909, Abb.16. 

2 - Gabriel, A., Voyages azcheologiques ,pl. Lxx11. 
3 - Monnered de Villard U, Le Pitture Musulmane AL Saffito Della Copella Palatina, 

Palerno, Roma, 1950,Fig.153-155. 
4 - Binyonl, L., Wilkimson, B., Persian Miniature Painting, PL.xxx11. 



- ٧١  - 

هلذا اجلامع تسعة مزايب مياه ذو رأس تنني أبعـاد الواحـدة   : م١٣٧٤/ هـ ٧٧٥جامع عرب زادة يف كرمان  -٣
، ) ٤٢لوحـة (متراً ، وهي على منط النقوش السلجوقية يف اهليئة العامة لشـكل التـنني    ٠.٢٠م وعرض ٠.٢٥×٠.٣٥

ويالحظ فيها رؤوس التنانني تتحد بالسقف حبلقة فم متسع قليالً وأسنان حادة والفك العلوي الذي حيدث إلتواء حلزوين 
  .يقة ألعلى وعيون كبرية مستديرة مزينة من الداخل بزخارف دق

  الرمزية على استخدام التنانني يف النقوش السلجوقية باألناضول 
مما ال شك فيه أن استخدام رسم التنانني يف الفنون السلجوقية صار أمراً معقداً وله وجهات كثرية استخدام بغايـات  

د خمتلفة ، وميكن إيضـاح  رمزية متنوعة ، وميكن القول بأن استخدام هذه النقوش حىت يف نفس أماكنها األثرية له مقاص
  : ذلك يف النقاط التالية 

طبقاً العتقاد أسيا الوسطى القدمية إن إدارة وتوافق قبة :واحلركة وصفحة  السماء والكون) التوافق ( رمز التناغم  -١
بعقدة علـى  وهذا الزوج يضبط الدورة السنوية للنجوم وأنثى وذكر هذه التنانني اليت وجدت . السماء مرتبطة بزوج تنني

األقل حمور العامل حتت الكواكب السيارة السبعة يف قبة السماء واألنثى والذكر جيعلون هذه الدورة تبدأ من جديد بنـداء  
، ومن املمكن ) ١(ومبدأي حركة زوج التنني اللذان يرمزان إىل القطبني املتضادين وقوما ذا صفة فلكية وفلسفية. املالك 

عامل أزواج التنانني اليت تظهر يف الفن السلجوقي أو التنانني اليت تظهر مع رموز أبراج الكواكب  متثيل توافق وحركة وحىت
السيارة وزوج التنني املوجود يف القالع واخلانات والقصور واملستشفيات وحىت يف شواهد القبور ميكن أن تصبح رمـزاً  

ا يف هذا الوضع وزوج التنني اللذان حركا قبة السماء بنداء للحركة والتوافق والنظام أو الكون وصفحة املساء طبقاً ملكا
" بـوردور " يف " صوسـوزخان  "فيما بني أفواهها وزوج املالئكة يف القمة يف ) القناع ( امللكني مت متثيلهم برمز الشمس 

قوى الوريدة الكبرية وت" أفيون " و " أخالط " وخيمن أنه أعطى رمز صفحة السماء أو الكون كرياً جداً يف أحجار مقابر 
  .اليت تقع يف ظهر زوج التنني خاصة هذه الفكرة 

من املمكن الرمز إىل القتال مع الظالم والشر برأس واحدة ألزواج نفـس التـنني أو    :رمز القتال مع الظالم والشر -٢
، والعقـد  ) ٢(الوسيط رموزاً لكوكب السيار والربج وزوج التنني يستخدم كرمز ملبدأ الضد والقمر والشمس يف العصر 

اليت يف أجسام التنانني هي إشارات فلكية ترمز إىل املواضع املعينة للكواكب السيارة  عند كسوف الشـمس وخسـوف   
حيدث كسوف الشمس وخسوف القمـر بـابتالع التنـانني للقمـر     ) علم األساطري ( ، وطبقاً للميقولوجيا ) ٣(القمر

اليت هي ) مسبوكسه ( زخرفة شبه معني " أفيون " بل أفواهها كما هو فيحجر قرب ، وحتدث التنانني اليت تتقا) ٤(والشمس
، وهكذا فقد صوروا بينما يبتعلون القمر، وميكن أن يكون متثيل أفواهها للقمـر رمـز الليـل إن    ) ٥(رمز القمر النمطي

س يف موقف الغالب على احليوانـات  متثيالت احليوانات مثل األسد والنسر املتعلقة بوريدة الشمس الكبرية والنور والشم
تقوي هذه الفكرة والواقع أنه مت تصوير اخلري بالتنانني " أفيون " ذات القرون واألرنب املتعلقة بالقمر يف منوذج حجر قرب 

الصحة يف املباين مثل املستشفيات خاصة وميكن القول أن التنني الذي صار رمز الشارة الطبية اليوم يف تركيا صار رمزاً إلله 
منذ اليونانيني ومن املمكن القول أن يكون استخدام التنانني كطلسم مانع لدخول الشر والعـدو واملـرض يف القـالع    

  .واخلانات والقصور 

                                                
1 - Zyjan, J.,Zur Geiswelt der Asiatischen k.ll Die verschlungenen Darchen. Artibus Asiea 

Vll,1-4.s.178. 
2 -  Hartner ,W.,The paseodoplaneary nodes…s.131 . 
3 - lbid . 

4 - lbid . 
5 - Otta-Dorn, K. Tuische Grabstine Mit Figurenreliefs aus Kleinasien..Ars Orientalis 

lll,1959,s.75. 
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ميكن أن تصري نقوش التنني على عكس األول متاماً رمز الظالم وحتت األرض وجهنم ، : رمز حتت األرض والظالم -٣
أ العكسي السليب والعدو والشر لو مت االختصار وقد اتفق يف العامل اإلسالمي على وجود ثعبان يعين باختصار ما يسمى املبد

ال خياف من اهللا يقدر على إلتهام كل شئ فـوق ، وقـد   " فلك " ، ولو أن ) ١(حتت البحار وحتت النار" فلك " باسم 
  . نفس الوقت حارس حتت األرض وجهنم يف" فلك " وضع اهللا جهنم على بطنه ، وهكذا يصبح 

هي رموز " أرضروم " وزوج التنني الذي يقع حتت شجرة احلياة كما حدث يف بوابة املدرسة ذات املنارة املزدوجة يف 
جنهم حتت األرض يف هذا الوضع ورموز حامية وحارسة لشجرة احلياة يف نفس الوقت وتوجد شرائط زخرفية ترمز إىل 

يف أسيا الوسطى يف الشكل املماثل وهؤالء هم ثعـابني  " الطوجنوز " عند قوم ) طبيب ساحر ( ثعابني يف مالبس شامان 
   .)٢(ترافق طبيب ساحر يف رحلة حتت األرض 

إىل صراع القوى ) التنني –اإلنسان (و)   التنني –الثور (و ) التنني –النسر (و ) التنني –األسد (وهكذا يرمز يف مناذج 
اخلري والشر والنور والظالم والنهار والليل ، والشمس والقمر والوطين والعدو يف حالة املتضادة الفلكية واألسطورية ورموز 

هي مثال منوذجي هلذا " أين " صراع وتظهر يف موقف مسيطر دائماً على ثاين أول جمموعة وجمموعة الثور والتنني يف قلعة 
  .مز الظالم والعدو وحتت األرض والثور رمز النصر الذي ميسك حلقة يف فمه هو غالب التنانني اليت هي ر

( منذ بداية علم الفلك اهللينسيت كان التنني يقبل علـى أنـه   : يعين الكوكب السيار Cauzeharرمز اجلوزهر  -٤
الكوكب السيار الثامن بعد الكواكب السيارة زحل واملشترى واملريخ والزهرة وعطارد والقمـر   Cauzharيأخذ اسم 
، وأحياناً كان يعد ذيل التنني منفصالً وزاد عدد الكواكب السيارة إىل تسعة أما ذيل التنني الذي يرفـع  ) ٣)(والشمس 

رأسه يف علم الفلك احلديث هو رمز عقدة القمر اليت اخنفضت ومتثل التنانني يف النقوش املقدمة مع رموز الكواكب السيارة 
" ويف " صورسـوزخان  " ويف الوجه اخلارجي لبوابة " جيزره " ر كما صار يف جس(  Cauzeharأو األبراج املختلفة 

لوقت طويل ألنه وجد حتت تأثري  Gauzeharفقد صور كوكب ) ، أو يف املرآة السلجوقية " أالنيا " يف " أوباكوي 
برج القوس وبرج القوس الذي يبدو يف شكل قنطور يشد القوس ويقذف السهم حيث يستعد لقذف السهم علـى فـم   

يف مناذج كثرية يف الفن اإلسالمي يكون يف شكل ذيل قنطور ونرى هذا النظـام   Gauzeharنني املفتوح والتنني أي الت
  .يبدو بصورة منفصلة عن القنطور " جيزره " ويف املرآة السلجوقية من مناذجنا  والتنني يف " جيزره " الثنائي يف نقش 

إن التنني والثعبان يف التقومي التركي الصـيين الـذي   : ثىن عشر حيواناًي الصيين ذو االسنة التنني يف التقومي الترك -٥
استخدم يف الصني ، والذي استخدمه املغول وأقوام كثرية من الترك هو من حيوانات التقومي وميثل التنني والثعبـان سـنة   

، وسـنة  ) ٤(ب ويهرق دم كثريواحدة على الترتيب وميطر مطر كثري يف سنة التنني وتصري الربكة الوفرة ، وتنشب احلرو
، إن استخدامات هذا التقومي القدمي للسالجقة حبيواناته ) ٥(الثعبان هي سنة سيئة يصري الشر والفتنة وااعة والربد واملطر

املختلفة يف النقوش هو أمر الفت للنظر وإن تولد تأثريات أسيا الوسطى اليت تظهر يف ساحة الطراز والتكنيك يف فن الرسم 
  .مامنا مرة ثانية يظهر مرة ثانية مدى وطأة التقاليد القدمية أ

، وحيتمل أن ميازيب املياه اليت يف شكل رأس تنني الـيت  ) ٦(إن التنني يف الصني يرمز إىل قوة املاء والسائل: رمز املاء -٦
  .تظهر بعدة مناذج يف األناضول جعلت استمرار اعتقاد الشرق األقصى هذا 

  :النتائج 

                                                
1 - Diez, E., Glaube und Welt des Islam, stuttgart 1941,s.61,62 .  

2 - Eliade, M.,Schamanismus und Archaische Ekstasetchnik, Zurich 1957,s.151. 
3 - H.Djawezar, Enzyklioadie Islam.A.-D.S.1075. 
4 - Turan,O.On iki Hayvanli Turk Takvimi.istanbul 1941.s.93. 

5 - lbid. 
6 -  Strzygowshi, J., Asiens Billdende kunsy. Augsburg 1930,s.295. 
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تنانني السلجوقية اليت تظهر على مناذج كثرية خمتلفة من األعمال املعمارية والفنية يف األناضول دائماً نفس الطراز ، إن ال
ومما يلفت النظر وطأة تأثري طراز أسيا الوسطى كما صار يف فن النقش السلجوقي عامة ، وميكن أن ختتصر هذه التأثريات 

ع ، ويف حلزونات أطراف اجلناح والذيل ، وتزيني حلزوين طرفه يطوق الفخد ، بأا نفذت بأسلوب منحين أو مائل القط
ووجود رأسني خمتلفني يف نفس الرسم ، والرؤوس اليت يف أطراف الذيل واجلناح ، وتتوازي مشاهد قتال احليوان يف رسم 

  .حيوان أوروأسيا يف مشاهد قتال التنني أيضاً 
كي الصيين الذي جاء عن طريق أسيا الوسطى يطرح مرة ثانية ارتباط السـالجقة  إن استخدام التنانني يف التقومي التر

  .بتقاليد الشرق 
إن عامل رمزية التنني حتملنا إىل حد ما إىل اعتقادات أسيا الوسطى ، واالعتقادات الفلكية األسطورية ، واالعتقـادات  

 .حتدث عامل رمزي ثري ولكنه معقد ) لساحر الطبيب ا( املتعلقة بتحت األرض والكائنات وأخرياً تقاليد شامان 

 
  
 

  ] ١[ لوحة 
  "قونيه " التنني من قلعة 

  
  
  
 
 
 

  ] ٢[ لوحة 
 "قونيه " التنني من قلعة 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ]٣[لوحة 
 "قونيه " التنني من قلعة 

  
  
 
 
 
 
 
 



 
 ]٤[لوحة 

 "قونية " تنينامنن قصر عالء الدين يف 

 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 ]٥[لوحة 
 "قوباداباد " تنينانقصر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]٦[لوحة 
 "قيصري " يف " خان السلطان " تنني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]٧[لوحة 
 وذيله" قيصري " يف " خان السلطان "تنني 
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 ]٩[لوحة 

 (H.karamagarali)" سيواس"بقية تنني يف مستشفى كيكاوس يف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ]٨[لوح 
  ) Y.Ongeمن " (تشانقريي" تنينان مستشفى 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ]١٠[لوحة 
  "قيصري " يف " خان قراطاي " نقوش تنني 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ]١١[لوحة 
  " أخالط " زوج تنني يف شاهد قرب 
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  ]١٢[لوحة 
  "أنامور " يف " آق " يف جامع " قيقباد " تصوير التنني حتت الكتابة من عصر عالء الدين 

  
  
  
  
  
  
]١٣[لوحة   

  "بوردور " يف " صوسوزخان " امللكان وزوج التنني يف 
  
  
  
  
 
 

  ]١٤[لوحة 
 )E.Herzfeldمن " ( بغداد " باب الطلسم 

 
 
 
 
 
  
  

  ]١٥[لوحة 
 "بوردور " يف " صوسوزخان " التنني يف بوابة 
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  ]١٦[لوحة 
 "بوردور " يف " صوسوزخان " زوج  أسد يف بوابة 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

  ] ١٧[ لوحة 
  " جريزه " يف " أولو " مقبض باب  من الربونز ذو تنني يف جامع الكبري 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

] ١٨[ لوحة   

 
 "برلني " مقبض باب من الربونز يف متحف دهلم 
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  ] ١٩[ لوحة 
  "أفيون " يف " بويايل كوي " صراع التنانني واحليوان يف شواهد قرب 

 
 
 
 

 
 

  ] ٢٠[ لوحة 
  " جريزه " القنطور والتنني يف جسر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ] ٢١[ لوحة 
  مرآة من الربونز يف متحف طوب قايب سراي باسطنبول

  
  
  
 
 
 

  ] ٢٢[ لوحة 
 "أالنيا " يف " أوبا كوي " تنينان مدرسة 

 
 
 
 

 
 

  ] ٢٣[ لوحة 
  " أمري صالتوق " تنانان يف باطن قبة مدفن 
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] ٢٤[ لوحة   

 "آين " يف " جريجيور . سنت  "تنانان كنسية 

 
 
 
 

  ] ٢٥[ لوحة 
  "قيصري " يف " خان قراطاي " حيوانات التقومي التركي الصيين والتنني يف 

  
  
  
  
 

  ] ٢٦[ لوحة 
  " سيواس " يف " جوك " حيوانات التقومي التركي الصيين والتنني يف مدرسة 

 
 
 
 
  

  ] ٢٧[ لوحة 
  " نيغده " يف " سوجنور بك " التنني فيما بني حيوانات التقومي التركي الصيين يف جامع 

  
  
  

  ] ٢٨[ لوحة 
  " آين " التنينان  ورأس الثور ذو احللقة يف فمه يف قلعة 

 
 
 
 
 
  

  ] ٢٩[ لوحة 
  التنانني ورأس الثور بدون حلقة يف قلعة آين
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] ٣٠[ لوحة   

  ديار بكر " يف قلعة " أورفه " نقوش النسر ورأس الثور والتنني يف باب  -أ 
  " دياربكر " يف قلعة " أورفه " تنني باب    -ب
 
 
 

 ]٣١[لوحة 
  التنينان والثور يف خان  كسيككوبرو

 
 
 
 

  ] ٣٢[ لوحة 
  " أرضروم " التنينان حتت شجرة احلياة يف املدرسة ذات املنارة املزدوجة يف 

 
 
 

  ] ٣٣[ لوحة 
  " ديفرجيي " يف " أولو " رؤوس التنني يف أطراف جناح النسر ذي الرأس املزدوج يف بوابة جامع الكبري 

 
 
 
 

  ] ٣٤[ لوحة 
  " ديار بكر " يف متحف " جيزره " األسد بذيل التنني من 

  
  

  " باتنوس " أسود هلا ذيل التنني يف مقربة ]٣٥[لوحة 
  
  
  
 

  " قونية " الغزال والطائر وأبو اهلول ذي ذيل التنني يف املتحف ذي املنارة الرفيعة بـ ] ٣٦[ لوحة 
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  )   Kopenhag Davidجمموعة ( أبو اهلول ذي ذيل التنني يف طبق من لرقة ] ٣٧[ لوحة 
 
 
 
 
 
 
 

  " قونيه " قتال الفارس والتنني واألسد من قصر عالء الدين يف ] ٣٨[ لوحة 
  
  
  
  

 Capella Palatinaقتال الفارس والتنني يف كابيال باالتينا ] ٣٩[  لوحة

  
 
 
 
 

  " ديفرجيى " يف " أولو " ميزاب  مياه على هيئة  رأس تنني يف جامع الكبري ] ٤٠[ لوحة 
  
  
  
  
  

  " قيصري " ميزاب على هيئة رأس التنني من ] ٤١[ لوحة 
  
  
  
  
  

  " قرمان " يف " عرب زاده " ميزاب  جامع ] ٤٢[ لوحة 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة
أفضل الصـالة   �احلمد هللا بداية واية، فال فضل إال فضله، وال عطاء إال عطائه، فله أصدق احلمد، وعلى رسوله 

  . والسالم
من املعروف أن لكل أمة يف دروب اد خطوات موثقة، ولكل جيل يف مسرية الطموح إجنازات موفقـة، تبقـى يف   

نا كأمة هلا يف أجماد التاريخ جذورها، وأوغلت وامتدت مع الزمن ذاكرة التاريخ صفحات مشرقة وسطور متألقة، فكيف ب
أصوهلا، وترسخت حىت هيأ اهللا هلا رسالة اإلسالم، وغرس يف نفوس العرب كلمة التوحيد فجددت اهلمة وأشعلت العزائم، 

رض فكان هلم يف كـل  فخرج املسلمون األوائل من الصحراء حيملون مبادئ سامية وقيم راقية ومثل عالية، عمروا ا األ
  . شرب أثر، ويف كل كتاب خرب

لالشتراك ا يف املؤمتر ) دراسات يف تاريخ احلياة الثقافية لألقلية املسلمة يف الصني(وأتناول يف تلك الدراسة اليت مسيتها 
اة السويس، وفيهـا  م مبقر جامعة قن٢٠١٢مارس سنة  ١٤ـ   ١٣الدويل الرابع للعالقات العربية الصينية املنعقد يف الفترة 

أحاول أن أبرز أهم املعامل الثقافية لألقلية املسلمة يف الصني، يف حماولة للتعرف على الوضع الثقايف لتلك األقليـة املسـلمة   
  .وجذورهم الضاربة يف أعماق التاريخ رغم بعدهم عن ديار اإلسالم

ة، السيما أن ذلك املؤمتر يعاجل العديـد مـن   وقد قسمت تلك الدراسة إىل مقدمة وخامتة مع عدد من املباحث العلمي
الدراسات والقضايا اليت م األمة العربية واإلسالمية، ويف حماولة من الباحث لتوضيح الرؤية وحتديد املالمـح اإلسـالمية   

ألي  لتلك األقلية املسلمة اليت تعيش على أرض الصني، حيث أن وضوح الرؤية وحتديد املالمح تعد من الشروط األساسية
  .مسامهة فعالة يف مسرية احلضارة اإلنسانية

باعتبار أن تلك الدولة أحد الدول ذات املكانة اإلستراتيجية يف عاملنـا  : تناولت فيه التعريف بالصني: املبحث األول 
يـدرون عـن   املعاصر، وذلك يف حماولة منا لتوضيح بعض املفاهيم اجلغرافية والتارخيية اليت تبدو بعيدة عن بعض الذين ال 

شيئا، حيث حتدثت الدراسة عن املوقع اجلغرايف للصني، والسكان، واللغة، ) أو جنوب شرق آسيا(منطقة الشرق األقصى 
  .وكذلك الديانات اليت سادت يف الصني قبل اإلسالم

 هناك وتأسـيس  واستقرار املسلمني: ويف املبحث الثاين تناولت الدراسة  اإلسالم إىل الصني وأثره على احلياة الثقافية
  .بعض املساجد كبداية لالستقرار اإلسالمي يف تلك البالد

تناولت الدراسة  املؤسسات واهليئات اإلسالمية وأثرها على احلركة الثقافية لألقلية املسـلمة  يف  : ويف املبحث الثالث 
قوا اإلسالم من أهل الـبالد دوراً  حيث لعب املسلمون سواء الذين هاجروا إىل الصني واستقروا ا أو الذين اعتن: الصني

كبرياً يف نشر اإلسالم والثقافة العربية اإلسالمية، وذلك من خالل إنشاء املدارس واملعاهد العلمية اإلسالمية، وكذلك دور 
يف  املعلمني اليت انتشرت يف أحناء املقاطعات الصينية، كما كان للجمعيات اإلسالمية واحتاد املسلمني يف الصني أثر فعـال 

إثراء احلركة الثقافية وتقوية الدور الثقايف لألقلية املسلمة يف تلك البالد، حيث محلت تلك اجلمعيات واهليئات اإلسـالمية  
مسئولية إنشاء العديد من املدارس واملعاهد العلمية، وإصدار العديد من االت والنشرات والكتب اإلسالمية، واشتهرت 

  .ن العلماء املسلمني الذين سامهوا بقدر كبري يف احلركة الثقافية لألقلية املسلمةبعض املدن الصينية بالعديد م
حيث انتشرت املساجد يف أحنـاء املقاطعـات   : ويف املبحث الرابع تناولت الدراسة دور املساجد  يف احلركة الثقافية

لشعائر الدينية تقوم بتعلـيم املسـلمني   الصينية السيما يف إقليم سينكيانج املسلم، وكانت تلك الساجد عالوة على أداء ا
الصينيني الفكر اإلسالمي والثقافة الدينية، هذا باإلضافة إىل التعليم الديين باملدارس األولية اليت أحلقت بتلـك املسـاجد،   

وتأليف وكذلك العمل على إعداد جمموعة من العلماء املسلمني البارزين الذين تفانوا يف دراسة علوم الشريعة اإلسالمية، 
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الكتب اإلسالمية باللغة العربية والصينية، وقد نالت بعض املساجد املنتشرة يف أحناء املقاطعات الصينية شهرة كبرية لوجود 
  .القاعات الدراسية واملكتبات امللحقة ا

فقد قامـت  :  الصنيتناولت الدراسة الثورة الثقافية أثرها على احلركة الثقافية لألقلية املسلمة يف: ويف املبحث اخلامس 
، وقد عطلت تلك الثورة مسـرية احلركـة   )م١٩٧٦ـ١٩٦٦/هـ١٣٩٦ـ١٣٨٦(الثورة الثقافية يف الصني يف الفترة 

العلمية لألقلية املسلمة يف الصني، وذلك من خالل بعض القيود العلمية واإلعالمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية على 
  .تلك الدراسة تلك األوضاع العلميةاملسلمني يف الصني، وقد تضمنت 

فقـد تغـري   : األوضاع الثقافية لألقلية املسلمة يف الصني بعد الثورة الثقافيةأما املبحث السادس فقد  تناولت الدراسة 
م، ١٩٧٦/هـ١٣٩٦الوضع العام والوضع الثقايف للمسلمني يف الصني بعدما مت القضاء على الثورة الثقافية يف الصني سنة 

قامت احلكومة الصينية باختاذ بعض اإلجراءات اليت من شأا حتسني الوضع العام للمسلمني يف الصني، وكان مـن   حينما
أمهها حتسني الوضع الثقايف واإلعالمي للمسلمني هناك، فضالً عن تنظيم رحالت احلج لألراضي املقدسة، وتقدمي اخلدمات 

  . العلمية لألقلية املسلمة يف الصني
من الثورة العلمية اهلائلة اليت يشهدها العامل اليوم، ووجود العديد من اهليئـات واملؤسسـات العلميـة     وعلى الرغم

املتخصصة يف كثري من الدراسات التارخيية واحلضارية، إال أن هناك العديد من األقليات املسلمة يف العامل اليت ال تـزال إىل  
سة للكشف عن تارخيهم ودورهم احلضاري وأماهلم وآالمهم ومشكالم اآلن ال يعلم البعض عنها شيئاً، وهم يف حاجة ما

  . يف أحناء العامل، حيث يساهم هؤالء يف الرقي اإلنساين والعاملي
وسوف تظل مهمة الباحثني واملتخصصني يف الدراسات التارخيية واحلضارية صعبة للغاية، تلك املهمة اليت تتمثـل يف  

وحضارتنا اإلسالمية وتقدميها لعاملنا املعاصر، والسعي العلمي املتبصر حنـو املعطيـات   ضرورة الكشف عن ألوان تارخينا 
العلمية واحلضارية اإلجيابية لتلك احلضارة اإلسالمية لتقدميها لألجيال اجلديدة، ليعلموا أن اإلسالم من أمسى أهدافه تنميـة  

ان، وعلى أية حال تبقى تلك الدراسة مبثابـة عمـل أو   العقول وبناء اإلنسان على أسس من اخلري واحلق والفضيلة واإلمي
  .مشروع مفتوح قابل لإلضافة واإلغناء من قبل الباحثني واملتخصصني على مر األيام

 
  املبحث األول

  التعريف بالصـــــــني
قبل أن نبدأ تلك الدراسة كان لزاما علينا أن نعرف الباحثني واملتخصصني بتاريخ الصني حىت  :أوالً ـ التعريف بالصني 

  . نتيح للقارئ والباحث فرصة للتعرف على تلك الدولة اليت تضم بني سكاا أقلية مسلمة ولكن تلك األقلية تعد باملاليني
دها الكثري من املتخصصني أا من بالد الشرق حيث يع) (١(تعد الصني من البالد القاصية :ـ املوقع واحلدود  ١

، ومن اجلنوب وبعض )٢(، وهي تقع ىف أقصى شرق قارة آسيا، حيدها من الشرق واجلنوب الشرقي احمليط اهلادي)األقصى
ن ، ومن الغرب اهلند وكشمري وأفغانستا)فيتنام والوس وماينمار وبوتان ونيبال(اجلنوب الشرقى شبه جزيرة اهلند الصينية 

  ).٣(وطاجيكستان وقرقيزيا ومن الشمال كازاخستان ومنغوليا وروسيا

                                                
طالل حرب ، دار الكتب العلمية ، بريوت : رحلة ابن بطوطة ، الطبعة الثالثة ، حتقيق : عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم اللوايت : ابن بطوطة  )١(

  .٤٢م ، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣سنة 
  .أثناء رحلته إىل منطقة الشرق األقصىمن األصل الالتيين  مبعىن هادئ وقد أطلق هذه الكلمة ماجالن أو الباسفيكي )٢(
، ٢١٤،  ٢١٣آسيا دراسة ىف اجلغرافية اإلقليمية ، الطبعة الثانية ، دار املعرفة ، اإلسكندرية ، بدون تـاريخ ، ص  : حممد مخيس: الزوكة  )٣(

األقطـار  : مصطفى : وري، فاخ ٣٣٥م ، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣جغرافية القارات ، دار الفكر ، دمشق سنة : على موسى ، حممد احلمادي 
يـأجوج  ( الصني : عبد العزيز بن عبد الرمحن : ، املسند ٢٦٧م ، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤والبلدان ، الطبعة األوىل ، دار املعرفة ، بريوت سنة 

  .١٤٧م ، ص١٩٨٩/هـ١٤١٠، الطبعة األوىل ، بريدة ، اململكة العربية السعودية سنة ) ومأجوج عامل جمهول 
Trident Press International : The world Atlas, United Kingdom, without date. P.  490. 
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، وتعد الصني من أهم الدول الكبرية املساحة، إذ تبلغ )١"(بالد يف املشرق واسعة ممتدة:" والصني كما يقول القزويين 
ولة من حيث املسـاحة  ، وهي ثالث د)٢(كيلو متراً مربعاً أي تزيد على مخس قارة آسيا) ٩.٥٦١.٠٠٠(مساحتها قرابة 

ألف  ٢٣كيلومترا، ومتتد حدود الصني الربية قرابة  ٥٠٠٠، واملسـافة بني شرقيها وغربيها حوايل )٣(بعد روسيا وكندا
 ٣٢كيلومتر، هذا باإلضافة إىل املساحة الربية الشاسعة اليت تطل ا الصني على السواحل البحرية الطويلة اليت تبلغ قرابـة  

ألف كيلومتراً  ٨٠جزيرة تبلغ مساحتها اإلمجالية أكثر من  ٥٤٠٠تتناثر ىف مناطقها البحرية الواسعة قرابة ألف كيلومترا، و
  ). ٤(، مث تليها جزيرة هانيان)دولة تايوان حالياً(مربعاً، أكربها جزيرة تايوان وعاصمتها تايبيه 

انت تعرف باسم خان بالق، أي مدينة اخلان، عاصمة الصني اليوم هي بكني وتقع على النهر األصفر، وك:ـ العاصمة   ٢
  ).٥(، وقد اختذها املغول عاصمة هلم أثناء فترة حكمهم للصني)دادو(وكان يقال هلا 

مقاطعـة   ٢٠تشكل الصني من حيث التعداد السكاين حوايل مخس سكان العامل، وتضم الصني حـوايل  :ـ السكان   ٣
قومية، وتعد قومية اهلان الصينية هي القوميـة الرئيسـية يف    ٥٦تمون إىل ختتلف من حيث املساحة والكثافة السكانية، ين

، ومن أكثر القوميات املسلمة ا قومية اهلوي واأليغور، ويبلغ عدد سكان الصني قرابة مليار وثالمثائة مليـون  )٦(االبالد
٪ ٢١، وهم ميثلون قرابة  )٨(من عدد السكان% ١٠مليون مسلم، حيث ميثل املسلمون قرابة  ١٣٠،منهم قرابة )٧(نسمة
، وتظهر يف السكان املسلمني السحنات واملالمح العربية )٩(م١٩٩٢٪ من تعداد السكان يف العامل طبقاً إلحصاء سنة ٢١

  ).١٠(العربية والتركية
كلم ، ويف التبت يت)١١(تعد اللغة الصينية ذات اللهجات املتعددة واملتباينة هي اللغة الرمسية يف البالد:ـ اللغة يف الصني   ٣

التبتيون اللغة التبتية، ويف سينكيانج يتكلمون اللغة اآلسيوية القدمية، وىف بعض املناطق توجد أحيانـا اللغـات التركيـة    
والفارسية والعربية حسب املناطق اليت يعيشون فيها وتكثر فيها تلك العناصر، ومعظم الكتب الدينية تكتب باللغة العربيـة  

ات اخلاصة لبعض األقليات املوجودة يف الصني، وكذلك توجد بعض اللغات واللهجات ، وهناك بعض اللغ)١٢(والفارسية

                                                
  .٥٣م ، ص١٩٨٠/هـ١٤٠٠آثار البالد وأخبار العباد ، دار بريوت للطباعة، بريوت سنة : زكريا بن حممد بن حممود : القزويين )١(
، الطبعة احلادية  ٢حاضر العامل اإلسالمي ، ج: هللا حممد مجيل عبد ا: ، املصري  ٣٣٥جغرافية القارات،  ، ص: على موسى ، احلمادي  )٢(

 .٥٥٧م ، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩عشرة ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، اململكة العربية السعودية سنة 

  .١٤٧الصني  ، ص: املسند   )٣(
ورية الصني ، الطبعة الثانية ، بكني كتاب تعريف جبمه: ،  وزارة السياحة الصينية  ٣٣٤جغرافية القارات ، ص: على موسى ، احلمادي  )٤(

 ,Buxton: L. H. D: China, London, 1929, E. H : South Asia،  ٣ـ   ١م ، ص ١٩٩٧، الصـني ، سـنة   

London. 1958.      
 .٥٩رحلة ابن بطوطة ، ص: ابن بطوطة ) ٥(

)٦ (The world Atlas, p. 490.  

  ٤٠الصني ، ص: يقترب من املليار وأربعمائة مليون نسمة ، املسند هناك بعض اآلراء اليت تذكر أن عدد السكان ) ٧(
م  إىل املليار وأربعمائة وواحد وثالثون مليون نسمة ، ٢٠٢٥وإن كان البعض يري أنه من املنتظر أن يصل عدد السكان يف الصني يف سنة  )٨(

بعة الثانية ، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، القـاهرة  املسلمون يف العامل تارخييا وجغرافيا ، الط: رأفت الشيخ : للمزيد أنظر 
اإلسالم واملسلمون يف جنوب شرق آسيا ، الطبعة األوىل ، عني للدراسـات والبحـوث اإلنسـانية    : ، حممود قمر  ١٦٠م ، ص ١٩٩٨سنة 

ـ ١٩٩٣عامة واإلحصاء ، الكتاب السنوي ، اجلهاز املركزي للتعبئة ال ١٢م ، ص ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤واالجتماعية ، القاهرة سنة  م ، ٢٠٠٠ـ
        . world population Data Sheet,Washington, 2000،  ٣١٤، ص ٢٠٠١القاهرة يونيو

  ٢٦٧األقطار والبلدان ، ص: ، فاخوري . ٣٤٠جغرافية القارات ، ص: على موسى ، احلمادي  )٩(
 .٥٧م ، ص١٩٧٦/هـ١٣٩٦، مؤسسة الرسالة ، بريوت سنة  تركستان الصينية ، الطبعة األوىل: حممود شاكر ) ١٠(

)١١  (The world Atlas,  P.493.         

  .٢٦٧األقطار والبلدان ، ص: ، فاخوري  ١٤٩الصني ، ص: ، املسند ١٦٠املسلمون يف العامل  ، ص : رأفت الشيخ  )١٢(
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، ففي الصني يتكلم املسلمون اللغة الصينية وكذلك كتابتهم، وإن كانت هلجتهم فيهـا بعـض   )١(لبعض األقاليم الصينية
صينيني عدم تعلم اللغة الصـينية  االختالف، حيث يعرف املسلم الصيين من الوثين الصيين، ويعيب على بعض املسلمني ال

ألم يعتربوا لغة الكفرة، ويعترب املسلمون أن اللغة العربية هي لغة الكتاب والسنة، وعلى كـل مسـلم أن يدرسـها    
ويقدسها، وهذا ما حدا ببعضهم أن يبتعد عن دراسة اللغة الصينية الرمسية فأضحوا جاهلني ا مما أبعدهم عن الوظـائف  

  ). ٢(املهمة
بتعدد القوميات والسكان يف الصني تتعدد الديانات والعقائد، فعن الديانات ىف الصني جند أن : :ـ الديانات يف الصني ٤

، وقد اعتقد الصينيون قدمياً )٣(الصني يف العامل القدمي واحلديث أمة ال نظري هلا ىف ضخامتها وكثرة شعوا وترامى أطرافها
، وأضافوا إىل هذا اإلله اكثرياً من مظاهر الطبيعة مثل الشمس والقمر والنجوم )٤(رقدمياً بوجود إله واحد ال تدركه األبصا

  ).٥(والنجوم والكواكب، كما جعلوا من مظاهر الطبيعة كالريح واملطر والرعد والربق آهلة
وبعد تقـدم الصني ىف مضمار احلضارة انتقلت إليها بعض العقائد من جرياا، مثل العقيدة الكنفوشيوسية، ويعتنـق  

، والتاوية أو الطاويـة  )٧(من عدد السكان% ٦، ويعتنق البوذية قرابة )٦(من عدد السكان% ٢٠.١تلك العقيدة قرابة 
، وتوجد كذلك  الوثنيـة، واحملور األساسي الذى تدور حوله تلك العقائد هو )٨(من عدد السكان%  ١٢ويعتنقها قرابة 

                                                
ة ويتحـدث ا أكثر من نصف السكان، ولغـة الصني اجلنوبيـة  سميها الصينية البكينييو Mandarin)أو مندرين( لغة املنادرينثل م )١(

، وهناك لغـات  وغريها ، ولغة هونان، ولغة كياجنتسىWuقاطعة كانتون ، ولغة وو مبالغربية، ولغة الياجنسىت األدىن ، واللغة الصينية الكنتونية 
لتبت ، واللغة التركية  ىف مشال غرب الصني، اللغة الكورية ، دولت صـادق  مقاطعة ايف مثل اللغة املنغولية ىف منغوليا ، واللغة التبتية  ينيةغري ص

األقطـار   : ، فـاخوري ٢٥١،  ٢٠٥م ، ص١٩٨٩، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة  سنة  ١، ج) دراسة إقليمية( جغرافية العامل : وآخرون
  .٥٥٧، ص ٢حاضر العامل اإلسالمي ، ج: ، املصري  ٢٦٧والبلدان ، ص

  .٥٧تركستان الصينية ، ص: مود شاكر حم  )٢(
 .٢٠م ، ص ١٩٥٧حقائق اإلسالم وأباطيل خصومة ، دار السالم ، القاهرة سنة : حممود عباس: العقاد)٣(

 .٨١م ، ص ١٩٩٠الدين املقارن ، مكتبة ضة مصر ، القاهرة سنة : حممود أبو الفيض احلسيىن : املنوىف )  ٤(

 .٣٠م ص ١٩٨٦األديان ىف كفة امليزان ، دار احلرية ، القاهرة سنة : حممد فؤاد: اهلامشى ) ٥(

)٦  (The worled Atlas, p . 493  والكنفوشيوسية ،Confucianism  وهى عقيدة لبعض أهل الصني ، وترجع أصوهلا إىل الفيلسوف
ـا الصـينيون عـن     احلكيم كونفوشيوس الذى ظهر فــي القرن السادس قبل امليالد، د اعياً إىل إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية الـىت ورثه

األعظـم وتقـديس   أجدادهم مضيفاً إليها من فلسفته وآرائه ىف العادات والسلوك واملعامالت القدمية، وهذه العبادة تقوم على عبادة إله السماء أو اإلله 
، الطبعة الثالثة ، دار الندوة العاملية للطباعـة والنشـر    ٢املوسوعة امليسرة ، ج: وة العاملية للشباب اإلسالمىاملالئكة وعبادة أرواح اآلباء واألجداد ، الند

 .٧٥٨هـ ، ص ١٤١٨والتوزيع ، الرياض ـ اململكة العربية السعودية  سنة 

ـ ٥٦٠( امللقب ببوذا ) جوتاماسدهارتا (البوذية عقيدة ظهرت يف اهلند يف القرن اخلامس قبل امليالد، أسسها رجل يدعى ) ٢( ، )قبـل املـيالد   ٤٨٠ـ
اليت تعين املعتكف، وقد نشأ بوذا يف بلدة على حدود دولة نيبال احلالية، وكان أمرياً مترفاً يف النعيم، ) بسكيا موين(وكلمة بوذا تعين العامل، ويلقب أيضا 

ته وانصرف إىل حياة الزهد والتقشف والتأمل يف الكون ورياضـة الـنفس،   وتزوج يف التاسعة عشرة من عمره، وملا بلغ السادسة والعشرين هجر زوج
بوذيـة إىل  وقد اتبعه أناس كثريون، وكانت آرائه تقوم أوال على التسامح ونبذ الترف واملناداة باحملبة وفعل اخلري، ولكن بعد موت بـوذا حتــولت ال  

حىت أهلوه، وتنتشر البوذية يف أحناء متفرقة من قارة آسيا حيث توجد يف اهلند وكمبوديـا  معتقدات باطلة ذات طابع وثين، ولقد غاىل إتباعها يف مؤسسها 
باعـاً يف  وفيتنام وكشمري والصني وكوريا واليابان، وجنوب شرقي آسيا ، وإىل منطقة التبت، ومنغوليا، مث انتقلت إىل أواسط آسيا، كما صـار هلـا أت  

أديان العامل الكربى ، الطبعة الثانية ، دار الشرق والغرب ، القاهرة ، بدون تـاريخ  : حبيب سعد: لبوذية أنظر الواليات املتحدة األمريكية،  للمزيد عن ا
: ، حسن عبد العزيز أمحـد  ٧٧٣ـ ٧٦٨، ص ٢املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ، ج: ، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 

  ،١٨ـ،١٦م ، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ضارية ، الطبعة األوىل ، مكتبة الرشد ، الرياض ـ اململكة العربية السعودية سنة مدخل إىل اجلغرافيا احل
Relign in south korea, from wikipedia, The free encyclopedi 
Giles; H. A : Confucianism and its Rivals, London , 1915   -  

)٨  ( The world Atlas, p. 493.   هي إحدى الديانات الصينية القدمية الىت ما تزال موجودة إىل اليوم، وهي تعود إىل : تاوية أو الطاوية وال
أن لوتس الـذي يعـود    إىل القرن السادس قبل امليالد، وتقوم فكرا على العودة إىل احلياة الطبيعية، والوقوف موقفاً سلبياً من احلضارة واملدنية،، ويعتقد

طـاو ـ يت تشـينغ ـ أي     (بل امليالد هو صاحب مذهب الطاوية واليت ترجع معظم معتقاا إىل زمن سحيق، وقد وضع كتابه ق ٥٠٧ميالده إىل سنة 
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إذ تبلغ نسبة املسيحيني يف (كما تطرقت إليها اليهودية واملسيحية هو حسن اخللق والزهد ىف احلياة واإلخالص ىف العمل، 
  ).١)(من عدد السكان% ١الصني أقل من 

وليس للدين سلطان كبري على نفوس الصينيني وخباصة بعد انتشار مبادئ النظام الشيوعي، والصيين ال جيد تناقضاًً بني 
القية وليس كعبادة أو عقيدة، وهذه الظاهرة تسود بني الشـباب يف  اعتناقه لعقائد خمتلفة ألنه ينظر إىل الدين كمبادئ أخ

  ).٢(العصر احلايل، حيث أن معظم الشبان الصينيني ال دين هلم
  مجهورية الصــني

  
  
  
  
  

 املبحث الثاين

  اإلسالم يف الصني وأثره على احلياة الثقافية 
كانت بالد العرب قبل اإلسالم تعرف يف السجالت الصينية :أوالً ـ اإلسالم يف الصني يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة

عرب قبيلة (، اليت أطلقت على )تاشيش(القدمية هي البالد الواقعة إىل الغرب من إيران، وكانت عند الصينيني تعرف باسم 
ق على كل تطل) تازي وتاجيك(، حيث كان الفرس يعتربون قبيلة طي هي اليت متثل العامل العريب، فصارت كلمة )طي

كما متيز السجالت الصينية العرب يف عصر األمويني  .)٣()تاشيش(عريب أو مسلم، مث عرفت الكلمة عند الصينيني باسم 
، فتطلق السجالت )م١٢٥٨ـ٧٤٩/هـ٦٥٦ـ١٣٢(، عن العرب يف عصر العباسيني )م٧٤٩ـ٦٦١/هـ١٣٢ـ١٤(

أي  )٥()خي تاش(أي العرب ذوي املالبس البيضاء، وعلى العباسيني اسم  )٤( )بني تاش(الصينية على األمويني اسم 
فتطلق على ) هوي(أما كلمة  .)٦(العرب ذوي املالبس السوداء إشارة إىل اللون األسود الذي اختذه العباسيون شعاراً هلم

استقرت إىل جوار قبيلة املسلمني من أصول عربية أو فارسية، ويقال إن أول جمموعة من املسلمني وصلت من الصني و
، وكانوا يعرفون باسم تلك القبيلة حىت انتقل االسم إليهم، وارتبط م، وأصبح املسلمون يف )هوي شوي(تعرف باسم 

كما أن لقب أمري املؤمنني يعرف يف السجالت  .)٧()هويني أو من اهلوي(جنوب وسط الصني يعرفون ومييزون بأم 

                                                                                                                                              
الديانات والعقائـد ىف خمتلـف العصـور ، الطبعـة األوىل ، مكـة املكرمـة سـنة        : أمحد عبدالغفور : عطار: ،، للمزيد أنظر)كتاب طريق القوة

ـ ٧٤٥، ص ٢املوسوعة امليسرة ، ج:  ية للشباب اإلسالمي م ، الندوة العامل١٩٨١/هـ١٤٠١  ,Encyclopedia Britannica  -،  ٧٧٥ـ

VOL- 17 , PP. 1034-1054.         
 ,The world Atlasمن عدد السكان ، %  ٠.٢، قيل إن نسبة املسيحية يف الصني تبلغ حوايل . ٢٦٧األقطار والبلدان ، ص: فاخوري )   ١(

p. 493  
  .٢٥٢،  ٢٥١، ص  ١، ج)  دراسة إقليمية ( جغرافية العامل : ت صادق وآخرون دول)   ٢(
، يف حـني   ١٣٠م ، ص١٩٧٨خمتصر تاريخ العرب يف العصور الوسطى ،  معهد اللغات األجنبية ، بكني سـنة  : عبد الرمحن  ناجونغ  )٣(

وأصبحت كلمة داشي لصيقة باملسلمني فيمـا  ) التاجر(ينية ومعناها بالص) داشي(يذكر البعض أن السجالت الصينية أطلقت على العرب لقب 
  .٣٦م ،ص١٩٨١/هـ ١٤٠١يف الصني، عامل املعرفة، الكويت سنة  اإلسالم: هويديبعد ، فهمي 

 .  ٣٦هويدي ا؟إلسالم يف الصني ، ص) أو باي يل داشي(،  ١٠٣الصني ص: املسند )٤(

 .٣٦اإلسالم يف الصني  ص: ، هويدي )أو خي يل داشي(،  ١٠٣الصني ص: املسند )٥(

 . ١٠٣الصني ص: املسند ،  ١٣٠خمتصر تاريخ العرب يف العصور الوسطى ، ص: ناجونغ : عبد الرمحن ) ٦(

% ٦٨كلون قرابة تعد قومية اهلوي من أكرب القوميات اإلسالمية يف الصني ، ويعيشون يف أحناء الصني ويكثرن يف مقاطعة نينغيشيا إذ يش ) ٧(
 . ١٠٣الصني ص: املسند ،  ٧م ، ص١٩٨٨القوميات املسلمة يف الصني ، بكني سنة : من عدد سكاا، تشو يوان



- ٨٧  - 

يعرف باسم ) م٨٠٨ـ٧٨١/هـ١٩٣ـ١٧٠(، وأن اخلليفة العباسي هارون الرشيد )هنجي مومويب(الصينية باسم 
  .)١()بوهيم(، ألن الراء تنطق عندهم الماً يف الصينية، وكلمة إبراهيم كانت تعرف عندهم باسم )ألون(

ن خباصة ومن حيث دخول اإلسالم إىل الصني جند أن الدين اإلسالمي يوجد يف كل والية صينية، حيث يكثر املسلمو
يف املناطق الشمالية الغربية واجلنوبية الغربية، ويف املناطق الساحلية حيث املراكز واحملطات التجارية اليت يكثر ا املسلمون، 

من جمموع السكان يف الصـني،  % ١٠وتبدأ نسبتهم بالتناقص كلما اجتهنا إىل الداخل، وتبلغ نسبة املسلمني هناك قرابة 
، والقـازاق، والغزغـز،   )٢(سون قومية منها عشر قوميات مسلمة هي قومية اهلوي، واأليغوروبالصني حوايل ست ومخ

والتتار، واألوزبيك، والطاجيك، والساال، ورونغ شوانغ، وباوان، وتلك القوميات موزعة يف أحناء الصني تقريبا، ويكثرون 
الشـرقية أو  (ة إىل منطقة التركستان الصينية بصفة خاصة يف يف مقاطعات كانسو وبوتان وهونان وشانتونغ وهايب، إضاف

الىت يعد معظم سكاا من املسلمني، وليس معىن هذا أن بقية املقاطعات ختلو من املسلمني، فهناك أعـداد   )٣()سينكيانج
  .)٤(كبرية منهم يف مقاطعات شنسي وسشوان فال ختلو مقاطعة صينية من املسلمني

، وأن سعد بن �البعض بأن وفداً من املسلمني وصل إىل الصني منذ عهد النيب وعن وصول اإلسالم إىل الصني فيذكر 
، وأن هؤالء أسسـوا  )وقاص بابا(أيب وقاص ومعه أربعني رجالً قد وصلوا إىل الصني، وأطلق الصينيون على سعد كلمة 

يف تلك الرواية ويرى  م، إال أن البعض يشكك٦٢٠وكان ذلك يف سنة ) جامع الذكرى(مسجداً يف كانتون أطلقوا عليه 
، )وقاص(أن سعداً بن أيب وقاص كان مشغوالً آنذاك بأمر اجلهاد مع املسلمني، ولعل الذي وصل إىل الصني رجالً يدعى 

أو أن أحد التجار املشهورين كان حيمل هذا االسم، بينما هناك رأي يقول بأن شخصاً يدعى ابن محزة كان قد وصل إىل 

                                                
 . ١٠٣الصني ص: املسند ،  ٣٧اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ١(

أسـلم  ) جـور  -وحاليا يعرفون باسم واي هوي هو أو هسيونج نو (األيغور أو األجيور أمساء لشعب واحد، والصينيون يطلقون عليهم ) ٢(
، حيث أسلم سراً هو وأمه، فغضب أبوه إلسالمه وحشـد  )أويغور بن قراخان(رئيسهم بعد قدوم قتيبة بن مسلم الباهلي إىل كاشغر ، ويدعى 

، ) نيو اوجور(ني الذي يتحدثون بلهجة جيشاً ملقاتلة ابنه، إال أن أنصار أويغور الذين اشتهروا بعد ذلك  باألويغوريني، وهم من املسلمني السني
وضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت يف الصني واملعروف باسم تركسـتان  : غالم الدين باهتا : ويقطنون إقليم سينكيانج 

ر الندوة العاملية للشباب اإلسـالمي ، الريـاض ـ    ، الطبعة الثالثة ، دا ١آماهلا وآالمها ، ج الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العامل
شريين حامد فهمى ، إسالم أون الين : وما بعدها ، املنسيون ىف األرض ، ترمجة ٤٥٧، صم ١٩٩٩/هـ١٤٢٠اململكة العربية السعودية سنة 

 www. Uggur.Org/arabcic/ abhor-21م ، موقع األيغور باللغة العربية علـى شـبكة اإلنترنـت    ٤/٢/٢٠٠٢نت بتاريخ 

oktober 2002   . 

م احتلت الصني ١٨٧١ويف سنة  ولوجود القبائل التركية عرفت باسم التركستان، ،)هس ـ جو (ىف تاريخ الصني القدمي ج سنكيانتعرف )  ٣(
التسمية الصني بتعديل م قامت ١٩٥٥وىف سنة  أو الوطن اجلديد، األرض اجلديدة وهي تعينهذا اإلقليم وأطلقت عليه إقليم شنجانغ أويغور ، 

ينتمون إىل العنصر التركي ، ومساحة هـذا   الذين املسلمنيوسكانه من ، )إقليم أيغور املتمتع باحلكم الذاتى(وتعىن ) سنكيان ويورزيزهيق( إىل
 ٢٥أن  عدد السـكان  حـوايل    هذا اإلقليميرى مسلمي ، ومليون نسمة ١٣كيلو متراً مربعاً ويسكنها حوايل  ١.٧١٠.١٧٤اإلقليم حوايل 

ومن أهم م،١٧٥٩/هـ١١٧٣األوجيورمن املغول، وقد استوىل الصينيون على إقليم سينكيانج سنة "قبائل  م، ومعظونمسلم%٩٥منهم  مليون 
: رويش فوزي د ، ٢٠٥ـ٢٠٤الصني ، ص: املسند  )سوجو(ويارقند ) شوفو(وكاشغر ) تيهوا(مدا أورجمي وهي العاصمة اليت تسمى اليوم

الوجيز يف جغرافية العامل اإلسالمي : حممد حممود : ، السرياين  ٢٤م ، ص١٩٩٧، الطبعة الثالثة، القاهرة سنة ) الصني واليابان(الشرق األقصى 
يف إقلـيم  وضع األقلية املسلمة : غالم الدين باهتا  ، ١٥٧م ، ص١٩٩٧/هـ١٤١٧، الطبعة األوىل ، الرياض ، اململكة العربية السعودية سنة 

،  ١أوجور املتمتع باحلكم الذايت يف الصني واملعروف باسم تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العامل آماهلـا وآالمهـا ، ج  
 :، املصري  ٦١٢ص م ،١٩٩٠الطبعة الثانية ، القاهرة سنة  ،٨، جـواحلضارة اإلسالمية موسوعة التاريخ اإلسالمي: ، أمحد شليب ٤٥٧ص

 .٥٥٨، ص 2حاضر العامل اإلسالمي ، ج

 . ٥٥٧، ص ٢حاضر العامل اإلسالمي ، ج: ، املصري  ١٦٠الصني ص: املسند ) ٤(
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عه نسخة من القرآن الكرمي، ويف صحبته عدد من الرجال فأكرم اإلمرباطور الصيين وفادم م وم٦٣٢/هـ١١الصني سنة 
  .)١(ومسح هلم بتشييد مسجداً يؤدي فيه املسلمون صالم، مث تتابع بعد ذلك وصول وفود املسلمني إىل الصني

السـابع املـيالدي،   /ول اهلجريويذكر بعض املؤرخني أن أول اتصال للمسلمني بالصينيني يرجع إىل أوائل القرن األ
الصينية الـيت  ) أو تانغ(يف عهد أسرة تانج  Canton) ٢(عندما وصلت جمموعة من التجار املسلمني إىل مدينة كانتون

، وكان هؤالء التجار يعبدون اهللا وليس هلم يف معابدهم متثال وال صنم )م٩٠٧-٦١٨(حكمت الصني قرابة ثالثة قرون 
، وال صورة، وكانوا ال يطعمون حلم اخلرتير وال يشربون اخلمر، ويعتربون الذبائح الىت ال يذحبوا بأيديهم طعاماً جنسـاً 

وقد استأذنت تلك اجلماعة اإلمرباطور الصيين وحصلت منـه علـى إذن    Hui – Huiهوى  –ويعرفون باسم هوى 
  ).٣(باإلقامة يف كانتون، وبنوا الدور اجلميلة، وأصبحت هلم ثروة عظيمة، ودانوا بالطاعة لرئيس انتخبوه بأنفسهم

سفرياً ) م٦٥٥–٦٣٥/هـ٣٥-٢٤( �ان بن عفان بعث إىل اخلليفة عثم) كاوتسنج(ويذكر أن اإلمرباطور الصيين 
هذا السفري، وأرسل اخلليفة وفداً من العرب لريافق السفري الصيين لدى عودته إىل بالده  �من عنده فأكرم اخلليفة عثمان 

م، فأكرم إمرباطور الصني وفادة أول سفارة إسـالمية وصـلت إىل   ٦٥١أغسطس سنة  ٢٥/هـ٣١وكان ذلك يف سنة 
، وحتكى الرواية أن اإلمرباطور الصيين مسح للمسلمني بإقامة مسجداً هلم يف )٤)(تشاجنان مدينة شيآن اليوم( عاصمة الصني

م، يف عصر أسـرة  ٦٥١/هـ٣١، وكان من نتيجة دخول اإلسالم إىل الصني يف سنة)٥(�عهد اخلليفة عثمان بن عفان 
) سفارة ٣٧(سلمني إىل الصني يف عهد تلك األسرة أن كثرت سفارات العرب امل) م٩٠٧ – ٦١٨(تانج الصينية احلاكمة 

وقد ، )٦(، وكذلك يف العصرين األموي والعباسي�وعلي بن أيب طالب �امتدت فترة حكم اخلليفة عثمان بن عفان 
ترتب على تلك السفارات بأن انتشرت املساجد يف الصني، وأدخلت اللغتني العربية والفارسية، ووجود مصـاهرة بـني   

، مث )٧(سلمني والنساء الصينيات، ونتج عن ذلك الزواج نوعاً جديداً من النسل مل يكن مألوفاً من قبل يف الصنيالعرب وامل
  ).٨(مث تعاقب وصول الوفود والتجار من املسلمني من العرب والفرس إىل الصني

الم ميكن أن يؤخذ على إن اسم اإلس:" وعن الوضع الثقايف لألقلية املسلمة يف الصني يكفى أن نقول كما قال ريسـلر
  . )٩(ثالثة معان خمتلفة، األول دين، والثاين دولة، والثالث ثقافـة، وباالختصار حضارة فريـدة

) م٧٤٩ –٦٦١/هـ١٣٢-٤١(يف العصر األموي  ):٧٤٩– ٦٦١/هـ١٣٢-٤١(ثانياً ـ الصني يف العصر األموي  
قتيبة بن مسلم (، فتح القائد العريب الشهري )م٧١٥–٧٠٥/ـ٩٦ –٨٦(وأثناء حكم اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك 

                                                
: ،هويدي ١٠٨م ، ص١٩٥٧العالقات بني العرب والصني ، الطبعة األوىل ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة سنة : بدر الدين حي الصيين  )١(

 . ١٦٠ـ١٥٧الصني ص: املسند ،  ٤١اإلسالم يف الصني ، ص

كانت تعرف باسم خانقوا أو وخانقو وكانت مرفأ للسفن وجممع للتجار العرب، سكنتها جمموعة كبرية مـن التجـار العـرب    : كانتون) ٢(
ـ : والفرس، وتقع يف الشرق من الصني على ساحل حبر الصني، املسعودي، أبو احلسن على بن احلسني بن علي وهر، مروج الذهب ومعادن اجل

 . ١٣٨م، ص١٩٤٨/ هـ ١٣٦٨حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة اإلسالمية، بريوت، سنة : ، حتقيق ١جـ

حسن إبراهيم حسن وآخرون ، القاهرة : الدعوة إىل اإلسالم ، الطبعة الثالثة ، ترمجة : السري توماس : آرنولد )الدعوة إىل اإلسالم: آرنولد) ٣(
 . ٣٣٢-٣٣١، صم ١٩٧٠سنة 

موسـوعة التـاريخ اإلسـالمي    : ، أمحد شليب٤١٧ـ ص  ٤٣يف الصني، ص اإلسالم: ، هويدي٣٣٢الدعوة إىل اإلسالم ، ص: آرنولد) ٤(
 . ١٠٥الصني ، ص: ، املسند ٦٠٦، ص٨واحلضارة اإلسالمية جـ

 . ٢٢٠م، ص١٩٩١/ هـ١٤١١يف جغرافية العامل اإلسالمي، الطبعة اخلامسة، القاهرة، سنة : طه عبد العليم: رضوان) ٥(

 .٤٨اإلسالم يف الصني ، ص: ، هويدي  ١٣٠خمتصر تاريخ العرب يف العصور الوسطى ، ص: عبد الرمحن ناجونغ ) ٦(

 .٢٥م، ص١٩٩٧، الطبعة الثالثة، دار الكتب املصرية، القاهرة، سنة )الصني واليابان(الشرق األقصى : فوزي درويش) ٧(

 . ٢٨٨م، ص١٩٧٣شكيب أرسالن، بريوت، سنة : ، ترمجة٢سالمي، جـحاضر العامل اإل: لوثروب ستودارد) ٨(

 . ٦٧غنيم عبدون ، الدار املصرية ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص : احلضارة العربية ، ترمجة : جاك ريسلر ) ٩(
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، ويف هـذا  )١(م، وعم اإلسالم تلك املنطقة٧١٥/هـ٩٦، يف سنة )من مدن التركستان الصينية(مدينة كاشغر ) الباهلي
  ).٢(عت السفارات والوفود التجارية إىل الصني رغبة يف اإلقامة والدعوة إىل اإلسالم ونشر الثقافة اإلسالميةالعصر تتاب

تتابعت السفارات يف عصر الدولـة العباسـية   ):م١٢٥٨–٧٤٩/هـ٦٥٦-١٣٢(ثالثاً ـ الصني يف العصر العباسي  
تنحى " Hzwn Tsung –وان تسنج هز"، ويف أواخر عهد اإلمرباطور الصيين )٣)(م١٢٥٨–٧٤٩/هـ٦٥٦-١٣٢(

م، حيث طرده الثوار، فاضطر االبن أن يستنجد ٧٥٦/هـ١٣٩سنة " Su Tsung -سو تسنج "تنحى عن عرشه البنه 
، فأجابه اخلليفة العباسي وأرسل إليه قوة من اجليوش )٧٤٤-٧٥٣/هـ١٥٨–١٣٦(باخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور 
، وبعد اية احلرب مل ترجع )٤(يف استعادة بعض املدن الىت سلبت منه من أيدي الثوارالعربية، وجنح اإلمرباطور مبساعدم 

  ).٥(ترجع القوات العربية إىل بالدها، وتزوج العرب من النساء الصينيات واستقروا يف الصني
يف عهد أسرة سونغ عظم اإلسالم يف  ):م١٢٧٠ـ٩٠٧/هـ٦٦٩ـ٢٩٥(رابعاً ـ أسرة سونغ واإلسالم يف الصني  

سفارة، ولقيت تلك السفارات احترامـاً  ) ٤٩(الصني ووصل عدد السفارات العربية إىل بالط اإلمرباطور الصيين إىل بالد 
، وقد منت العالقات الثقافية بني العرب والصـينيني،  )٦)(بيانليانغ(كبرياً، وحترك املسلمون حبرية يف عاصمة البالد آنذاك 

سنة ) عاصمة العباسيني(أقيم على أيدي العرب خارج الصني كان مبدينة بغداد ففي الكتابات الصينية أن أول مصنع للورق 
م، مث انتقلت تلك الصناعة إىل دمشق واإلسكندرية والقاهرة فيما بعـد ومنـها إىل صـقلية مث أسـبانيا     ٧٩٤/هـ١٧٨
  ).٧(وأوربا

بيب طبقت شهرته اآلفاق، وسرعان ويف عهد تلك األسرة كان اسم ابن سينا قد ملع يف مساء العامل اإلسالمي كعامل وط
ما نقلت مؤلفاته ووصفاته الطبية إىل الصني، وأدخل معها األلفاظ الطبية والصيدالنية وتطورت صناعة الطب يف الصـني  

م يف ذكرى مرور ألف سنة على ميالد ابن سينا، ١٩٥٢على ج ابن سينا، ومل يكن غريباً أن تقيم الصني احتفاالً يف سنة 
، ويرى ) ابن سينا والطب الصيين(العديد من األحباث العلمية اليت تتناول أعماله وسريته من بينها حبث بعنوان  قُدمت فيه

، كما نقل العرب إىل الصني علـوم الطـب   )٨(منقول إىل العرب عن الصينيني) خيال الظل(بعض الباحثني الصينيني أن 
، ودواء )اللبان العريب(لطبية املتداولة عند العرب، مثل روشيانج والرياضيات والفلك، وجنحت الصني يف زراعة األعشاب ا

  ).٩)(احللبة(، وخلوصبا )من النباتات الطبية(، ويابلو من جذور الداتورة )املر العريب(موياو من 

                                                
 .١٤-١٣م، ص١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦الطبعة الثالثة، بريوت سنة ) الشرقية(تركستان الصينية : حممود شاكر) ١(

ـ ٣٥نت السفارات العربية اإلسالمية إىل بالد الصني مل تنقطـع ، فقـد أرسـلت السـفارات إىل الصـني يف سـنة       كا )٢( م، ٦٥٥/ هـ
ـ ١٠٧م، ٧٢٤/هـ١٠٦م، ٧١٩/هـ١٠١م، ٧١٦/هـ٩٨م، ٧١١/هـ٩٣م، ٧٠٣/هـ٨٤ ـ ١١٠م، ٧٢٥/هـ ـ ٧٢٨/هـ م، ٧٢٩ـ

 ٣٣٣-٣٣٢الدعوة إىل اإلسالم، ص: دآرنولم ، ٧٤٧/هـ١٣٠م، ٧٤٥/هـ١٢٨م، ٧٤٤/هـ١٢٧م، ٧٤١/ هـ١٢٤م، ٧٣٣/هـ١١٥
 .١٠٦ص م ،١٩٧١/هـ١٣٩١القاهرة سنة  املدخل إىل تاريخ اإلسالم بالشرق األقصى ، :علوي بن طاهر بن عبد اهللا  :، احلسيين 

ـ ١٣٥سـنة   كانت تلك السفارات) ٣( ـ ١٣٦م، ٧٥٢/ هـ ـ ١٣٨م، ٧٥٣/هـ ـ ١٣٩م، ٧٥٥/هـ ـ ١٤١م، ٧٥٦/ هـ م، ٧٥٨/هـ
املدخل إىل تاريخ اإلسالم بالشـرق  : م ، احلسيين ٧٩٨/هـ١٨٢م، ٧٨١/هـ١٦٥م، ٧٦٩/هـ١٥٢ م،٧٦٢/هـ١٤٥م، ٧٦٠/هـ١٤٣

 . ١٠٥األقصى، ص

، وقيل إن هـذه  ٥٠اإلسالم يف الصني، ص: ، هويدي١٧ص) الشرقية(تركستان الصينية : ، شاكر ٣٣٣الدعوة إىل اإلسالم، ص: آرنولد) ٤(
 . ١٠٧الصني ، ص: ، املسند  ٢٤الشرق األقصى، ص : ، فوزي درويش) ألف رجل ٤أو (ألف جندي ألف رجل  ٢٠القوة بلغت حوايل 

رفضوا العودة لذلك حلم اخلرتير أثناء احلرب فعريهم الناس، و كلالعودة إىل بالدهم ولكنهم اموا بأ أرادواتذكر الرواية بأن هؤالء العرب  )٥(
 . ١٧تركستان الصينية ، ص: شاكرإىل وطنهم حىت ال يعرضوا أنفسهم خلطر مثل هذه االامات من قومهم، 

 .٥٢اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ، وهي مدينة كايفنغ مبقاطعة خنان حالياً)٦(

 .٥٧اإلسالم يف الصني ، ص: ، هويدي  ١٣٣خمتصر تاريخ العرب يف العصور الوسطى ، ص: عبد الرمحن ناجونغ ) ٧(

 .٥٨اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٨(

 .٥٧اإلسالم يف الصني ، ص: ، هويدي  ١٣٣خمتصر تاريخ العرب يف العصور الوسطى ، ص: عبد الرمحن ناجونغ ) ٩(
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حقق اإلسالم قفزة كربى يف بالد الصني يف  ):١٣٦٨-١٢١٥/هـ٧٧٠-٦١٢(رابعاً ـ املغول واإلسالم يف الصني  
اليت تربعت على عرش الصني بعـدما  ) م١٢٦٨ـ١٢١٥/هـ٦٦٧ـ٦١٢(املغول، يف ظل مملكة يوان املغولية عهد حكم

حبكومة أسرة سـونغ الصـينية، فقـد ذكـر     ) م١٢٩١-١٢٥٩/هـ٦٩١-٦٥٨(أطاح قوبيالي خان بن جنكيزخان
استفحل خطـر   م، وعندما١٢٢٥/هـ٦٢٢استوىل على بكني سنة ) ٢(أن جنكيز خان أول خانات املغول) ١(بارتولد

املغول دامهوا منطقة املشرق اإلسالمي حىت وصلوا إىل بغداد واستولوا عليها وقتلوا اخلليفة املستعصم العباسي آخر اخللفاء 
، وقد متخض عن ذلك حركة هجرة واسعة من املسلمني )٣(م١٢٥٨/هـ٦٥٦العباسيني وأسقطوا اخلالفة العباسية سنة 

الصني واندجموا مع أهلها معيشة وحضارة، وجاء بعضهم جتاراً وصـناعاً وجنـوداً   من عرب وفرس وأتراك وغريهم إىل 
وعلماًء وأسرى حرب، واستقر عدد كبري منهم هناك، مث ما لبثوا أن تطوروا إىل طائفة كبرية فقدت فيها جنسـها األول  

ملدن الصينية واختذوا فيها أحياء خاصـة  شيئاً فشيئاً بالزواج من الصينيات واالختالط بأهل البالد األصليني، واستقروا يف ا
  ).٤(م، واحتل بعضهم مناصب رفيعة يف الدولة

الثالث عشر امليالدي، أقبل بعض /وإذا كان املغول قد انصرفوا عن اإلسالم يف البداية، إال أنه منذ القرن السابع اهلجري
ل هؤالء املغول على اإلسالم حـرص خانـات   خانات املغول على اعتناق الدين اإلسالمي ومعهم رعاياهم، وبسبب إقبا

، وأصبح للمسلمني ممثلني هلم يف بالط الدولة املغوليـة، واكتسـبوا   )٥(املغول من املسلمني على تطبيق الشريعة اإلسالمية
دن ، ومل يكتف املغول بذلك بل أقبلوا على املسامهة يف بناء امل)٦(حمبتهم، وأعفى رجال الدين املسلمني من دفع الضرائب

  ).٧(واملساجد
وقد تطورت الناحية الثقافية للمسلمني يف عهد أسرة يوان املغولية تقدما كبرياً، فقد ترمجت كتب علماء املسلمني إىل 

م ١٢٧٠/هـ٦٦٩اللغة الصينية، ومعظمها خيتص بالطب والصيدلة والكيمياء والفلك وغريها من العلوم، وأنشئت يف سنة 
دار اهلويني (، وتبعها مؤسسة عالجية أخرى )يوسف(ية أشرف عليها طبيب عريب امسه وهي مؤسسة عالج) دار النعمة(

م، وقد وجد يف مكتبة جامع بكني بقايا موسـوعة  ١٢٩٢/هـ٦٩٢يف بكني، وأخرى يف منغوليا سنة ) لألدوية واملعاجلة
                                                

م، ١٩٥٨/ هــ  ١٣٧٤قاهرة سـنة  أمحد السعيد سليمان، مكتبة األجنلو املصرية، ال: تاريخ الترك يف آسيا الوسطى، ترمجة: بارتولد. و) ١(
 . ١٥٩ص

قيل أم قبيلة من التتر أو التتار عاشوا يف اهلضبة املعروفة باسم هضبة منغوليا مشال صحراء جويب، وأخذوا يظهرون على مسـرح  : املغول) ٢(
طورية واسعة ألبنائه من ودفن يف منغوليا بعد أن ترك إمربا) م١٢٢٦ـ١١٥٥/هـ٦٢٤-٥٥٠(التاريخ منذ زعيمهم جنجيز خان بن بيسوكي 

حممد صادق نشـأت وآخـرون،   : ، تعريب٢، جـ١جامع التواريخ، الد الثاين، جـ: رشيد الدين فضل اهللا: اهلمداين: بعده، للمزيد انظر
-٥٢٥م، ص١٩٧١، بريوت، سنة ٥تاريخ ابن خلدون، جـ: عبد الرمحن بن حممد بن حممد: ؛ ابن خلدون٢٢٠م، ص١٩٦٠القاهرة، سنة 

فصول من : طه ندا    ،٨٩م، ص١٩٦٠املغول يف التاريخ من جنكيز خان إىل هوالكو خان، دار العلم، سنة : فؤاد عبد املعطي: ؛ الصياد٥٢٩
 .وما بعدها ١٥٥وما بعدها،  ١٣١تاريخ احلضارة اإلسالمية ، دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية،  بدون تاريخ، ص

     - Gerard; Gengis-Khan, Paris, 1935, PP. 6-8, Cutin; J: The Mongols History, Boston, 
1908, Sykes; sir Percy: A history of Persia, Oxford 1922, Harold; Lamb: The Crusdes, The 
Flam of Islam, London, Saunders: J.J: The History of the Mongol, London, (1971).  

ـ : بدر الدين حممود: ، العيين٢٩٤، ص١ريخ، الد الثاين، جـجامع التوا: اهلمداين) ٣( : ، حتقيـق ١عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان، جـ
 .١٧٢م، ص١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧حممد حممد أمني، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة سنة 

     Brown; Edward: A literary History of Persia, Vol. II, Cambridge, 1909-1939, PP. 460-
466, Saunders; J.J.: A history of Medieval Islam, London, 1978, PP. 181-182. 

 .١١٢الصني ، ص: ، املسند  ٣٣٥الدعوة إىل اإلسالم، ص: آرنولد) ٤(

 . ٢٥٠م، ص١٩٨٦شار اإلسالم بني املغول، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة انت: رجب حممد عبد احلليم) ٥(

 . ٦٩٢، ٦٨٧، ٦٨٦٣تركستان، ص: بارتولد) ٦(

تاريخ : أرمينوس: وما بعدها، فامربي ٨٠، ص١٩٦٠اإلسالم يف املشارق واملغارب، مطابع الشعب، القاهرة، سنة : مجال الدين: الرمادي) ٧(
 . وما بعدها ٢٥٣، ص١٩٦٥مود السادايت، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر، القاهرة سنة أمحد حم/ خباري، ترمجة
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األدوية املنقولة إىل الصينية عـن   أجزاء ورد فيها أمساء بعض ٤جزءاً مل يبق منها سوى  ٣٦طبية أُلفت يف تلك الفترة من 
  ).١(العربية

ومن ناحية أخرى فإن العرب الذين استقروا يف الصني يف تلك الفترة تلقوا التعليم الصيين، واجتازوا االمتحان الرمسي 
ديوانا الذي أصبح قاضياً ونظم ) بوشوشنغ(للخدمة باحلكومة، وأصبحوا من كبار املوظفني، ومنهم شقيقان مسلمان مها 

الذي كان مساعداً لرئيس وزراء قوبيالي خان، وتشري بعض الوثائق أنه يف سنة ) شوقنغ(من الشعر الكالسيكي، والثاين 
م حصل عشرة من الشبان املسلمني على الشهادة العلمية امللكية العليـا بعـدما اجتـازوا االمتحـان     ١٣٣٣/هـ٧٣٤
شاء املدارس التعليمية يف الصني إلعداد املوظفني األكفـاء وتأهيلـهم   ، ولذلك عملت احلكومة املغولية على إن)٢(الشاق

ملمارسة مسئوليام، وكان من شروط االلتحاق بتلك املدارس تعلم اللغة املغولية، وكان نظام االمتحان آنذاك على نوعني 
  ).٣(شاهري واملثقفنيامتحان للمغول واملسلمني وثان للصينيني، ولذلك ظهر الكثري من املسلمني بني صفوف امل: 

علي الدين املوصلي من (كما برع العديد من الشخصيات اإلسالمية يف اجلانب الثقايف يف الصني آنذاك، أمثال املهندس 
سـعد اهللا  (الذي برع يف علم الفلك، و) مجال الدين الفلكي(، و)إمساعيل اهلروي من هراة بأفغانستان(و) املوصل بالعراق

، وكان شاعراً بارزاً ألف سبعة دواوين كلها تعرب عـن آالم  )تيان شي أو تشي تشاي(ليه الصينيون الذي أطلق ع) الشاعر
الناس وحيام البسيطة، وقد تقلد سعد اهللا أحد الوظائف العليا يف الدولة املغولية بعد اجتياز االمتحان، مث أصبح الرجـل  

صاحب ديوان ) يوسف خاس(، وكذلك الشاعر األيغوري )تشينجيانج اآلن(املسئول عن اإلسكان والبلديات يف جينكو 
الذي عرف بتعمقه يف األدب والتاريخ واجلغرافيا والفلسـفة  ) مشس الدين(، والعامل )جالب الربكة(الشعر املعروف باسم 

  ).٤(والفلك
يت طبقـت  ، ال)٥)(عمر مشس الدين الذي لُقب بالسيد األجل(ومن تلك الشخصيات اإلسالمية ذلك الرجل املسمى 

، حيث قام السيد األجل بالعديد من األعمال اليت عادت باخلري على الناس يف مقاطعة )٦(شهرته اآلفاق يف الدولة املغولية
يونان، دون تفرقة بينهم يف العقائد أو األديان، وأدت سياسته إىل إثراء احلركة الثقافية يف تلك املقاطعة، إذ بىن يف مدينـة  

، ونشر العلم وبين املدارس اليت قامت )٧(الديانة الكنفوشيوسية بقدر ما بين فيها من مساجد إسالميةيونان معابد ألتباع 
  ).٩(، وأدخل يف طاعة الدولة ما ال يعد وحيصى من األقوام)٨(بنشر العلوم املتقدمة من الفلك والطب

                                                
 .٦٣اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ١(

 .٦٤اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٢(

ي يف حياة املسلمني الصينيني ،  رسالة دكتوراة ، معهد التعليم اإلسالمي يف الصني تارخيه ودوره احلضار:أسامة عبد السالم حممد منصور ) ٣(
 .٤١م ، ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣الدراسات والبحوث اآلسيوية ، جامعة الزقازيق سنة 

 .٦٥اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٤(

، ) املكرمة ومن آل البيتويرى البعض أنه كان من مكة (، )جبمهورية أوزبكستان اإلسالمية(السيد األجل كان من مدينة خباري  قيل إن) ٥(
م إدارة بيت مال الدولة املغولية، وواله االستخبارات ، مث قلده الـوزارة،  ١٢٥٩/هـ٦٥٨عهد إليه اخلان قوبيالي عندما اعتلى العرش يف سنة 

ـ ٦٧٣الصـينية سـنة   " Yunnan –يونـان  "مث أصبح السيد األجل حاكماً لواليـة   م، وقـد تـوىف السـيد األجـل يف     ١٢٧٤/هـ
، وقد خلـع   لقب السيد األجل فهو لقب اكتسبه ملا عرف عنه من الرتاهة والكفاءة يف العمل م فبكاه أهل يونان ، وأما١٢٧٠/هـ٦٦٩سنة

، كمـا منحـه لقـب    )ساي تينتشعي وهي الترمجة احلرفية للقب السيد األجل بالصينية(عليه اخلان قوبيالي املغويل يف الصني االسم الصيين 
ـ ١١٣، املسند الصـني ، ص  ٦٨اإلسالم يف الصني، ص: ، هويدي١٨تركستان الصينية، ص: شاكر) ني يانجأمري حس(التشريف  ،  ١١٤ـ
 ,Howorth; sir Henry: History of the Mongols, part 1، ٥٦٣، ص ٢حاضر العـامل اإلسـالمي ، ج  : املصري 

London, 1880, P. 161. 
 .١١٤الصني ، ص: املسند ) ٦(

 . ١١٤الصني ، ص: ، املسند ٦٨اإلسالم يف الصني، ص: ، هويدي١٨تركستان الصينية ، ص: شاكر) ٧(

 .٤م، ص٢٠٠٣الشخصيات اإلسالمية البارزة يف الصني ، دار اهلالل األزرق للنشر ، هونج كونج سنة : حممود يوسف يل خواين ) ٨(

 . ٥٦٣، ص ٢اإلسالمي ، جحاضر العامل : ، املصري  ٦٧اإلسالم يف الصني، ص: هويدي) ٩(
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الثقافة اإلسالمية يف الصني، فقد ترك السـيد  وقد لعبت ذرية السيد األجل دوراً هاماً يف توطيد دعائم اإلسالم ونشر 
، كما عني حاكماً )١(الذي كان وزيراً وحاكماً ملقاطعة شانسي) ناصر الدين(حفيداً، منهم ابنه  ١٩األجل مخسة أبناء و

  ).٢(م١٢٩٢/هـ٦٩٢لوالية يونان وظل ا إىل أن تويف سنة 
الرابع عشر امليالدي، فزار مدينـة  /القرن الثامن اهلجري وقد زار ابن بطوطة عدة مدن ساحلية يف الصني، يف منتصف

اليت كانت تتخذ كدور وذكر أن ا حي خاص للمسلمني، وهلم فيها املسجد اجلامع والزاوية ) خانفوا أو خانفوا(كانتون 
األوقاف، وكان للعبادة وأداء الصلوات، ويرتب فيها الدروس للطالب، وتلحق ا املكتبات الىت ا الكتب وتوقف عليها 

، وهلم قاض وشيخ، ويف كل بلد من بالد الصني شيخ للمسلمني تكون أمور املسلمني كلها )٣(ا أيضاً مساكن للصوفية
راجعة إليه، ويف كل مدينة من مدن الصني حي للمسلمني يقيمون فيه، وهلم فيه املساجد، واملسلمون هنـاك معظَّمـون   

  ).٤(حمترمون
  ):١٦٤٤-١٣٦٨/ هـ ١٠٥٤-٧٧٠(لصني يف عهد أسرة مينغ خامساً ـ اإلسالم يف ا

اجلديدة جتاه املسلمني يف الصني  قد متتعـت  ) م١٦٤٤-١٣٦٨/هـ١٠٥٤-٧٧٠(كانت سياسة أسرة مينغ الصينية 
، )٥(بقدر معقول من االعتدال والود، األمر الذي انعكس على االمتيازات العديدة اليت منحت للمسلمني يف تلك الفتـرة 

قدم كثرياً من االمتيازات للمسلمني، حيث كثرت املساجد يف عهـد  " Hung Wu –هنج وو "ىل اإلمرباطور فلما تو
، ومنى ملوك دولة مينغ يف الصني صالم الودية بأمراء املسلمني الذين كانوا يقيمون على حدود الصـني  )٦(هذه الدولة

  ).٧(ريةالغربية، كما أكثروا تبادل السفراء مع أمراء الدولة التيمو
وقد بلغ من التأثري الثقايف اإلسالمي على الصينيني بأن أسلم الكثري منهم يف عهد أسرة مينغ الصينية وحـافظوا علـى   

حـا  (، و)نا اختصارا لنصر الدين(، و)ما اختصارا حملمد أو مسعود(التقاليد اإلسالمية، وظهرت أمساء مسلمة صينية مثل 
نظم قصيدة مكونة من مائة كلمـة يف مـدح   ) مينغ تاي(مؤسس تلك األسرة وهكذا، كما يذكر أن ) اختصارا حلسن

                                                
مليون نسمة منهم  ١٨كيلو متراً مربعاً وسكاا  ١٥٧.٠٠٠تقع شانسي إىل الشرق والشمال الشرقي من مقاطعة شنسي ومساحتها قرابة  )١(

جـارة،  ، وقد انتشر اإلسالم يف تلك املناطق بسبب الت) ألف مسلم حسب اإلحصاء احلكومي ٥٠وقيل يف عاصمتها شيان ( مسلمون، % ٢٠
،  ٢٠٣الصـني ، ص : ، املسـند   ٨٢تركستان الصينية ، ص: ، شاكر )لونغ شيان وشي شان(ومن املدن ذات التجمعات اإلسالمية مدينة 

 .٥٦٠، ص ٢حاضر العامل اإلسالمي ، ج: املصري 

 .١١٤الصني ، ص: املسند ) ٢(

فيها الدروس للطالب، وتلحق ا املكتبات الىت ا الكتب وتوقـف   كانت الزاوية تتخذ كدور للعبادة وأداء الصلوات، ويرتب: الزاوية ) ٣(
م ١٩٥٦حممد مصطفى زيادة، القاهرة، سنة / ، حتقيق ) ١(، قسم ١السلوك ملعرفة دول امللوك، جـ: أمحد بن علي: عليها األوقاف، املقريزي

س احمليط، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، بريوت، سنة جمد الدين حممد بن يعقوب، القامو: ، الفريوزآبادي)٤(، حاشية ١٨٢م، ص١٩٥٧ –
 .  ، مادة زوا١٦٦٧م، ص١٩٨٦

م، ١٩٨٧/ هــ  ١٤٠٧طالل حرب، دار الكتب العلمية، بريوت، طبعة سـنة  / رحلة ابن بطوطة، الطبعة األوىل، شرح : ابن بطوطة ) ٤(
 .١٥١م ، ص١٩٥٢يا ، الصني سنة تاريخ اإلسالم يف الصني ، دار الشعب ، نينغش: ، باي شويي  ٦٣٥، ٦٣٠ص

 . ٣٣٦الدعوة إىل اإلسالم، ص: آرنولد) ٥(

 .٨١اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٦(

م، واختذ من مدينة مسرقند حاضرة لدولته، ٧٦٥/١٣٦٤تنسب الدولة التيمورية إىل تيمورلنك الذي متكن  من أن يؤسس له ملكاً يف سنة ) ٧(
يف احلادية والسبعني مـن عمـره يف     الصني شرقاً وبعض اهلند وآسيا الوسطى وإيران والعراق، وقد تويف واتسعت فتوحاته حىت وصلت حدود

وما بعدها، أمحـد   ٢٠٥تاريخ خبارى ، ص: فامريي: ضرحيه مقام هناك، للمزيد انظروسمرقند دفن بم، و١٤٠٥/هـ٨٠٧شهر شعبان سنة 
: وما بعدها، بطرس البستاين ٥٥٩م، ص١٩٧٢، دار املعارف، مصر سنة ٣حلاكمة، جـتاريخ الدولة اإلسالمية واألسرات ا: السعيد سليمان

أطلس تاريخ اإلسالم، الزهراء لإلعـالم  : ، حسني مؤنس٢٩٩-٢٩٥بدون تاريخ، ص ،، دار املعرفة، بريوت٦دائرة املعارف اإلسالمية، جـ
 . ٢٤٣م، ثص١٩٨٧العريب، القاهرة، سنة 
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ومازالت موجودة إىل اليوم، كما اسـتخدم  ) نانكينغ(م على جدار مسجد ١٤٦٧/هـ٨٧٢نقشها يف سنة  �الرسول 
  ).١(حكام هذه األسرة التقومي اهلجري رمسياً يف الدولة

، وقام بتسجيل )دولة يوان املغولية(عة تراجم وزراء الدولة السابقة مبراج) تاي تسوكاو هوانغ يت(كما قام اإلمرباطور 
وأمر بأن يدرس هذا الكتاب للطلبة وينشر يف أحناء الصني، ) عرف باسم ين تشه شو(سرية السيد األجل يف كتاب خاص 

د تـوىل أبنـاؤه   ، وق)تشينغ هو(م صدر أمر احلكومة الصينية بتأليف سرية للسيد األجل بقلم ١٤٠٥/هـ٨٠٨ويف سنة 
وأحفاده مناصب مهمة يف الدولة كوزراء وحكاماً للمقاطعات وكُتاب وقادة للجيش وصار منهم من كان يدعى بصاحب 

  ).٢(القلم األعلى
ويف عهد أسرة مينغ لعب أحفاد السيد األجل دوراً كبرياً يف احلياة الثقافية للمسلمني يف الصني، فقد حصل أحد أحفاد 

اإلسالم هو الدين (م على تقرير صيين نصه بأن ١٣٣٥/هـ٧٣٦من اإلمرباطور الصيين سنة ) ايان فنتشانب(السيد األجل 
عُرف عند الصـينيني باسـم   (، كذلك حفيده يوسف )٣(، وأصبح وزيراً للعدل ووالياً على مقاطعة يونان)احلق اخلالص

يهاً وعاملاً فاضالً ذهب إىل بكـني  ، الذي كان فق)م١٧١٠ـ١٦٣٠/هـ١١٢٢ـ١٠٤٠ماشيوكونغ أو ماجو أو ماجد 
م حيث استشاره اإلمرباطور الصيين يف بعض األمور الدينية والعسـكرية وصـار مدرسـاً يف    ١٦٦٥/هـ١٠٧٦يف سنة 

، ويف سـنة  )٤)(بوصلة اإلسـالم (م كتاباً امسه ١٦٨٥/هـ١٠٩٧، ونشر يف سنة )قوتسيجيان(األكادميية اإلمرباطورية 
 Sik niag fu –سنيانغ فو "ور الصيين لشخص آخر منهم بأن يبين مسجداً يف مدينيت م أذن اإلمرباط١٤٢٠/هـ٨٢٣

  .، ومثل تلك املؤسسات اإلسالمية تلعب دوراً كبرياً يف ازدهار احلركة العلمية يف الصني)٥"(Nan-Kinنانكن "و  –
الذي دخل التـاريخ  ) زوي هاي(كما ملعت شخصيات إسالمية كربى يف احلياة الثقافية للمسلمني يف الصني، منهم 

الصيين باعتباره موظفاً نزيهاً وداعية للعدل والفضيلة، حىت قُدمت سريته وأعماله كعمل مسرحي يف السنوات األخـرية،  
مؤسس التعليم اإلسالمي يف الصني، حيث قبل الطالب يف مرتلـه ليلقنـهم   ) ٦)(خو دونغ تشو(وكذلك أستاذ األساتذة 

، وهو أول عامل مسلم حول املساجد إىل مدارس يف القرن العاشر )٧(تب اللغة العربية والفارسيةعلوم الدين، ويشرح هلم كُ
خـو  (السادس عشر امليالدي، وأدخل التعليم الديين ضمن مسئولية اإلمام ورسالة املسجد، وكان الشيخ /العاشر اهلجري

هلم بأحد املساجد دروساً يف العلوم الدينيـة،  مجع فريقاً من الفتية واملسلمني يف مقاطعة يونان الصينية ونظم ) دونغ تشو
وكان الطالب إذا حصل على شهادة املسلمني الذين يترددون على املسجد منح قطعة من قماش احلريـر مبثابـة شـهادة    

جبة خضراء من احلرير وهي لباس شرف لألئمة إعالناً عن بدء ممارسته الرمسية ) خو دونغ تشو(له، ويلبسه الشيخ ) إجازة(
  ).٩(، وقد عرف بكثرة تالميذه الذين جاءوا إليه من أحناء مقاطعات الصني)٨(إلمامةل

  ):م١٩١١ – ١٦٤٤/ هـ ١٣٢٩ -١٠٥٤(سابعاً ـ اإلسالم يف الصني يف عهدة أسرة مانشو 

                                                
 . ٥٦٦، ص ٢المي ، جحاضر العامل اإلس: املصري ) ١(

 .٦٩ـ٦٨اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٢(

 .١١٤الصني ، ص: ، املسند  ٦٩اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٣(

 .١١١الصني ، ص: ، املسند  ٧٠اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٤(

 . ١١٤الصني ، ص: ، املسند  ٦٩اإلسالم يف الصني ، ص: ، هويدي .٣٣٥الدعوة إىل اإلسالم، ص: آرنولد) ٥(

يف ضواحي مدينة شيا تيانغ مبقاطعة شنسي وينتمي إىل قومية هوي ، كان ) ويتشنغ(م يف بلدة ١٥٢٢/هـ٩٢٩سنة  )خو دونغ تشو(ولد ) ٦(
التعليم اإلسالمي يف : م وهو أول من دعى إىل التعليم الديين يف الصني ، أسامة منصور ١٥٩٧/هـ١٠٠٦سريع احلفظ راجح العقل تويف سنة 

 .وما بعدها ٥٤الصني ، ص

 .٦٠ـ٥٩التعليم اإلسالمي يف الصني ، ص: أسامة منصور  )٧(

 .٨٢اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٨(

 .وما بعدها ٦٣ ، صالتعليم اإلسالمي يف الصني: عن تالميذ الشيخ أنظر أسامة منصور )٩(
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بدأ املسلمون عصر املعاناة، فقد اضطهدت تلك األسرة املسلمني فسمام سوء " Manchuمانشو "مع حكم أسرة 
ب، وصادرت أمالكهم، وانتهكت حرمام، على أن تلك املعاناة مل تستمر طويالً، فهناك من أباطرة تلك األسرة من العذا

، الذي أطلق للمسلمني احلرية "Yung Chen –ينج تشن "احترم املسلمني واعترف بشعائرهم الدينية، مثل اإلمرباطور 
دالئل واضحة على عطفه علـى  " Kein Lung –كني لنج "طور الدينية يف إقامة شعائرهم، كما أظهر خليفته اإلمربا

املسلمني، وشيد مسجداً ليصلى فيه بكوات األتراك الذين يزورون القصر اإلمرباطوري، وكذلك أسرى احلرب الذي جاء 
  ).١(م من كاشغر بالصني

علماء متخصصون يف علـوم  ويف عهد أسرة مانشو الصينية ظهرت قيادات فكرية من املسلمني رفيعة املستوى، فظهر 
القرآن واحلديث والفقه والتوحيد، وخلف البعض منهم رصيداً رفيع املستوى من الكتب القيمة، ويف مقدمة هؤالء الشيخ 

، والشيخ )م١٧١١ـ١٦٤٠/هـ١١٢٣ـ١٠٥٠ماتشو (، والشيخ )م١٦٦٠ـ١٥٦٠/هـ١٠٧١ـ٩٦٨وانغ داي يو (
، وجلهم )م١٨٧٣ـ١٧٩٤/هـ١٢٩٠ـ١١٦٣فو تشو ما( ، والشيخ )م١٧٤٥ـ١٦٥٥/هـ١١٥٨ـ١٠٦٦ليوتشه (

  ).٢(هلم كتب ومؤلفات كلها تدور حول اإلسالم
من مفيت بكني آنذاك بإرسال بعثة إسالمية إىل الصني، فأرسل اثنني ) ٣(كما طلب السلطان العثماين عبد احلميد الثاين

ليهما املسلمون من كل مكان، طالباً وأقبل عليها وع ١٢٠اثنني مها حسن حافظ وعلي رضا فأسسا هناك مدرسة ضمت 
ونشرا اجلرائد اإلسالمية، ولكن احلكومة الصينية وقفت منهما موقف العداء فاضطرا إىل مغادرة البالد، وعلى الرغم مـن  

م، وأصبح الدين اإلسالمي ميثل أحد أديان الصـني  ١٨٦٢/هـ١٢٧٩ذلك ظهرت أول ترمجة ملعاين القرآن الكرمي سنة 
  ). ٤(الكربى

  ):م١٩٤٩-١٩١١/هـ١٣٦٩-١٣٣٠(اإلسالم يف الصني يف عهد اجلمهورية   سابعاً ـ
وأطاحت بأسرة مانشو الصينية، ) م١٩٤٩-١٩١١/هـ١٣٦٩-١٣٣٠(وعندما قامت اجلمهورية الوطنية يف الصني 

أحـد  ، فحفظت هلم السلطات الصينية هذا اجلميل، واعتربت احلكومة الصينية املسلمني )٥(أيد املسلمون هذه اجلمهورية
اموعات السكانية اخلمسة املكونة للدولة وهم الصينيون، واملانشو، واملغول، واملسلمون، والتبتيون، وجاء علم اجلمهورية 

  ).٦(مؤلفاً من مخسة ألوان هي األمحر، واألزرق، واألصفر، واألبيض، واألسود، كان اللون األبيض خاص باملسلمني
ة الدينية وذلك مبا فيها للمسلمني، فمال املسلمون إىل تأسيس اجلمعيـات الدينيـة   وقد أعطت اجلمهورية للرعية حق احلري

، ومن أهم اجلمعيات اليت أسسها املسلمون )٧(واالجتماعية وإنشاء املدارس لتعليم اللغة العربية، وزينوا جوامعهم بالكتابة العربية
املسلمني مبادئ القراءة والكتابة وحفظ بعض سـور  املسلمون يف الصني آنذاك مجعيات هلا صفات تعليمية أي تقوم مبهمة تعليم 

اجلمعية اإلسالمية الصينية يف شنغهاي، واجلمعية اإلسالمية ، واخل، وكذلك مجعية التقدم اإلسالمي.. القرآن الكرمي ومبادئ النحو

                                                
 . ١١٨، املسند الصني ، ص ٢٠تركستان الصينية ، ص: ، شاكر  ٣٤١ـ٣٣٩الدعوة إىل اإلسالم ، ص: آرنولد) ١(

 . ، وانظر حديثنا عن الكتب واملؤلفات اإلسالمية بذات البحث ٨٧ـ٨٦اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٢(

من سالطني الدولة العثمانية ، ) ٣٤(وهو السلطان ) م١٩٠٩ـ١٨٧٦/هـ١٣٢٦ـ١٢٩٣(ة توىل  السلطان عبد احلميد الثاين  يف الفتر) ٣(
الدولة العثمانية ، دار ابن : علي حممد حممد : وقد اهتم السلطان عبد احلميد الثاين بالناحية العلمية والثقافية يف أحناء الدولة العثمانية ، الصاليب 

 بعدها وما ٤٤١م ، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣كثري ، بريوت سنة 

 .  ٥٧٦ـ ٥٦٦، ص ٢حاضر العامل اإلسالمي ، ج: ، املصري  ١٠٥اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٤(

الصـني ،  : ، املسند ٣٤٧الدعوة إىل اإلسالم، ص: م،  آرنولد١٩١١اكتوبر سنة  ١٠مت القضاء على إمرباطورية املانشو يف الصني يف يوم ) ٥(
 . ١٢٨ص

 . ١٢٨الصني ، ص: ، املسند ٧٩، صتاريخ آسيا احلديث: ياغي ) ٦(

 . ٧٩تركستان الصينية ، ص: شاكر) ٧(
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، وإثـراء  )٢(ت، ومجعية األدب الصيين، وقد عملت تلك اجلمعيات على رفع شأن املسلمني يف كافة ااال)١(يف نانكن
  .احلياة العلمية يف الصني

ويف تلك الفترة جتدد نشاط املسلمني الثقايف يف بالد الصني، فتزايد عدد املدارس واملعاهد اإلسالمية، كما قطعت اجلمعيات 
الشريف باللغة  اإلسالمية يف الصني شوطاً كبرياً يف إيفاد مبعوثني صينيني للدراسة يف األزهر الشريف يف مصر، ومت طبع املصحف

العربية، كما أفرزت تلك املرحلة عدداً كبرياً من علماء وفقهاء املسلمني بذلوا جهوداً مضنيةً من أجل تعريف مسـلمي الصـني   
الذي عمل إمامـاً  ) وانغ جينغ تشاي(بدينهم عن طريق التأليف والترمجة من اللغة العربية إىل الصينية، ومن هؤالء العلماء الشيخ 

اليت أنشأها وساهم هو وأفراد عائلته يف طبعها وتوزيعها، وله العديد من الترمجـات أشـهرها   ) نور اإلسالم(وحمرراً لة ومعلماً 
،كمااشتهرت بعض املدن اإلسالمية بالعلماء من )٣(ترمجة القرآن الكرمي، مث الكتاب الفقهي الشائع يف الصني منذ ثالثة قرون

  .اليت نسب إليها العديد من العلماء واألدباء) ٥(مدينة كاشغر، و)٤(املسلمني، مثل مدينة خنت
يف الصني، ويف أعقاب هذه الثورة عاىن املسلمون كثرياً من ) م حىت اآلن١٩٤٩/هـ١٣٦٩(مث قامت الثورة الشيوعية 

اخنفـض  االضطهاد، فقد أزيلت معظم مساجدهم ومراكز علومهم، وتعرض املسلمون حتت تأثري الضغط والقهر، ومن مث 
% ٥من عدد سكان الصني قبل الثورة الشيوعية، اخنفضوا إىل حـوايل  % ١٠عدد املسلمني، فبعد ما كانوا ميثلون حوايل 

، وقد بدأت السلطات الشيوعية تقوض اإلسالم يف الصني، )٦(من عدد السكان، ورمبا يكون ذلك من أجل عدم الظهور
املعسكرات حلشد الشباب املسلم مع الفتيات املسلمات بقصد إتالفهم فبدأت باملساجد تقفلها مسجداً مسجداً، وأقامت 

وإفسادهم، وتقسيم العمل على اجلميع وإال فاملوت، كما فرضوا على اجلميع أكالً واحداً يف املعسكرات واملزارع فيه حلم 
الصينية ودون صالة وحرق جثث  اخلرتير لتحرمي ذبح البقر لفائدته للصينيني، وأمروا بدفن املوتى طبقاً للعادات والطقوس

املوتى من املسلمني، باإلضافة إىل سجن الزعماء وتعذيبهم حىت املوت، ورفع احلجاب عن النساء، وإعطائهن حق الطالق، 
، وقد كانت تلك الفترة )٧(ونزع امللكيات واملنازل اخلاصة، وإسكان اجلميع يف ثكنات ضخمة للعمل يف املزارع الواسعة

املد الثقايف لألقلية املسلمة يف الصني، وألقت الثورة الثقافية يف الصني بظالهلا علـى الوضـع الثقـايف     الفترة مبثابة تعطيل
  .للمسلمني الذي سوف نناقشه يف الصفحات التالية

  املبحث الثالث

  املؤسسات واهليئات اإلسالمية وأثرها على احلركة الثقافية 
مهمتها األساسية وهي بناء البشرية ـ دوراً كبرياً لرفع املسـتوى الثقـايف    كان للمؤسسات التعليمية ـ نظراً لطبيعة  

التعليمية كاملدارس واملعاهد واجلامعـات   ت، وقد قامت العديد من املؤسسا)٨(لألقلية املسلمة يف اتمعات غري املسلمة

                                                
 . ١٢٨الصني ، ص: املسند ) ١(

 . ٦١٣، ص٨موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية ، جـ: أمحد شليب ) ٢(

 .١٢٨اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٣(

أمني عبد ايد بدوي ، ونصر اهللا مبشر الطرازي ، دار املعارف : تاريخ خبارى، عربه عن الفارسية : أبو بكر حممد بن جعفر : النرشخي  )٤(
صبح األعشى : أبو العباس أمحد بن علي : ، القلقشندي  ٣٤٧، ص ٢معجم البلدان ، ج: ، ياقوت  ٦٧م، ص١٩٦٥/هـ١٣٨٥مصر سنة 

  ..٥٣٠بلدان اخلالفة الشرقية ، ص: ، لسترنج  ٤٤١م ، ص١٩٧٧، القاهرة سنة  ٤يف صناعة اإلنشا، ج
  .٧٩رحالت ، ص: ، ماركو بولو  ٤٤٠، ص ٤صبح األعشى ، ج: ، القلقشندي  ٤٣٠، ص ٤معجم البلدان ، ج: ياقوت   )٥(
  .  ١٥٣ا وجغرافياً، صاملسلمون يف العامل تارخيي: رأفت الشيخ ، ٢٢٣يف جغرافية العامل اإلسالمي، ص: رضوان) ٦(
 . ٢٢٣يف جغرافية العامل اإلسالمي، ص: رضوان ) ٧(

دور املؤسسات اإلسالمية يف رفع املستوى الثقايف لألقلية املسلمة ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العامل ظروفهـا  : سعيد إمساعيل علي )٨(
ـ ١٤٢٠والنشر والتوزيع ، الرياض ـ اململكة العربية السعودية سنة   ، دار الندوة العاملية للطباعة ١املعاصرة آالمها وآماهلا ، ج م ، ١٩٩٩/هـ

 .١٢٦ص
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واألفراد وغريها من املؤسسات، بـدور  النظامية، وغري التعليمية كاجلمعيات واهليئات واملساجد ووسائل اإلعالم واألسرة 
  . رائد يف تنمية الوضع الثقايف لألقلية املسلمة يف الصني

  :أوالً ـ املدارس اإلسالمية وأثرها يف النهضة الثقافية يف الصني
ان تعليم كان للمدارس اإلسالمية اليت انتشرت يف الصني دوراً كبرياً يف انتشار اإلسالم والثقافة العربية واإلسالمية، وك

، وقـد  )١(أبناء املسلمني قبل إنشاء املدارس يتم يف الكتاتيب املنتشرة يف القرى، مث من خالل املدارس احلكومية فيما بعد
انتشرت املدارس اإلسالمية يف أحناء الصني، ففي كانتون كانت توجد مدارس لتربية أوالد التجار العرب، وكانت تلـك  

، وبالطبع كانت تلك املدارس تعمل على نشر اإلسالم، وتعلم اللغة )٢(ارس األجانبأي مد) فان كسوي(املدارس تسمى 
اللغة العربية، ومبادئ الدين اإلسالمي، فضالً عن انتشار الثقافة اإلسالمية يف الصني، ويف كاشغر بتركسـتان الشـرقية   

دارس، وجاء إليها املئات من م ٦أقيمت مئات املساجد واملدارس واملكتبات، وكان يوجد يف كاشغر وحدها ) سينكيانج(
  ).٣(الطالب من بالد أجنبية ليدرسوا يف هذه املدارس

كما كان ىف كل مسجد من املساجد املنتشرة باملقاطعات الصينية مدرسة دينية أولية، يدرس فيها األطفال األحـرف  
خاصة باملسلمني تدرس اللغـة  العربية، والسور القصرية من القرآن الكرمي، وكذلك العبادات، كما كانت هناك مدارس 

، وكانت تلك املدارس األولية تقوم باستقدام امللمني األكفاء ليقوموا مبهمة التعليم فيها، وقد )٤(العربية، والنحو والصرف
  ).٥(وقد ارتفعت مكانة هؤالء املعلمني لرباعتهم يف علوم الدين

لألقلية املسلمة يف الصني، منها املدرسة اإلسالمية الىت وهناك جمموعة من املدارس اإلسالمية اليت أثرت احلركة الثقافية 
م، ومدرسـة  ١٩٢٧/هـ١٣٤٦م، ومدرسة تيهو الثانوية اليت تأسست سنة ١٩٢٥/هـ١٣٤٤تأسست ىف شنغهاى سنة 

م، ودار املعلمـني الـيت   ١٩٢٧/هـ١٣٤٦مشال الصني الغريب اليت أقيمت خلدمة أبناء املسلمني ىف بكني وتأسست سنة 
م، وكذلك مدرسة اهلالل للبنات الىت تأسست ىف بكـني  ١٩٤٢ـ١٩٤١/ هـ١٣٦٠مدينة نينغ هشيا سنة تأسست ىف 

اليت أصبحت فيما بعد ميداناً للعلـوم  ) خو دونغ تشو(، ومدرسة شنسي اليت أقامها الشيخ )٦(م١٩٤٤/ هـ١٣٦٣سنة 
الصني اليت ختصصت يف علوم الدين، وهـي  ، وكانت تلك املدرسةهي املدرسة األوىل من نوعها يف )٧(ومنتدى للعلماء

الرائدة األوىل يف التعليم املسجدي يف الصني، وجاء تأثريها واضحاً يف مشال وجنوب غرب الصني ويف مقاطعات خونـان  
  ).٨(وآوي وبعض املقاطعات اجلنوبية، وبالتايل أصبحت قبلة للعلماء وطالب العلم

درسة اإلسالمية االبتدائية اليت أسستها مجعية التقدم اإلسالمية يف مدينة يونان ومن بني املدارس اليت أسست يف الصني امل
الصينية مث املدرسة الثانوية، وفيهما تدرس العلوم الدينية واإلسالمية والدراسات اإلسالمية باللغتان العربية والفارسـية إىل  

مافو شيانغ وهـو  (والثقافة الصينية، كما أنشأ اجلنرال جانب اللغة الصينية، وكذلك العلوم العصرية املختلفة مثل التاريخ 
مدرسة املعلمني اإلسالمية الثانوية يف عاصمة مقاطعة شاندونغ، ونقلت بعد ذلك إىل العاصمة ) أحد كبار الضباط املسلمني

شانغ تشي ت(، وكذلك مدرسة شاندونغ اليت أسست يف مدينة جينيغ مبقاطعة شاندونغ ومؤسسها الشيخ )٩(الصينية بكني

                                                
 .١٠٤اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ١(

املعامالت بني ا لصني والعرب، مقال يف حصاد ندوة الدراسات العمانية، الد السادس، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة : ذانج هو) ٢(
 . ٣٦م، ص١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠عمان سنة 

  . ٤٧٦، ص ١، جاضطهاد املسلمني التركمان يف تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العامل : ألبكتني )٣(
 . ٥٧تركستان الصينية ، ص : شاكر )٤(

 ).٤(، حاشية رقم  ٥٢التعليم اإلسالمي يف الصني ، ص: أسامة منصور )٥(

 .٢٠٤الصني ، ص: املسند ) ٦(

 . ٢٢٨م ، ص١٩٩١حممود يوسف يل هواين ، بكني سنة : اإلسالم يف الصني ، الطبعة األوىل ، تعريب : إبراهيم فنغ جني يوان ) ٧(

 .٧٨ـ٧٦التعليم اإلسالمي يف الصني ، ص: أسامة منصور ) ٨(

  . ١١١املسلمون يف الصني ، ص: هويدي ) ٩(
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، وكانت تلك املدرسة تقوم بتدريس العديد من املعارف وكـذلك اللغـة   )خو دونغ تشو(أحد تالميذ الشيخ ) تشي مي
، كمـا أقيمـت يف مدينـة    )١(العربية والفارسية حىت يتمكن الطالب من دراسة علوم الفقه وعلم الكالم املؤلفة باللغتني

  ).٢(أنشأت مدرسة إسالمية للمعلمني يف مقاطعة سيشوان الصينية شنغهاي الصينية مدرسة املعلمني اإلسالمية، كما
الصينية من املقاطعات ذات الشهرة الثقافية، ففيها ما يزيد عن ربع مليون مسلم، وا عدد من ) ستشوان(وتعد مقاطعة 

اليت ا عدد مـن  " ياكيوش"، وكذلك يف بلدة "سونج بان تينج"املراكز اإلسالمية ذات الشهرة الثقافية، وأشهرها مدينة 
، عدد من املساجد "تانكني" أو " تانج كينج"الصينية ومركزها مدينة ) كيانغ سو(األئمة والعلماء املسلمني، ويف مقاطعة 

  ).٣(واملدارس اإلسالمية
قـه،  ومن أهم العلوم اليت كانت تدرس يف تلك املدارس النحو والصرف، واللغة العربية والفارسية والتركية، وعلم الف

  .والتفسري، والبالغة، وغريها من الدراسات اإلسالمية والعلوم املختلفة
وكان يعد للطالب الذي أمت دراسته حفلة للتخرج تليق به، ومينح املتخرج شهادة ليست مكتوبة خطيـاً، فالشـهادة   

ـ يعد دبلوماً له ـ تكتب  عبارة عن عمامة بيضاء وجبة حريرية خضراء وذلك شرف له، مث يمنح الطالب بريقاً حريرياً  
عليه عبارات تشري إىل موجز عن سرية الطالب وكفاءته يف علوم الدين، وتعرب عن أمل املسلمني فيه والدعوة للمتخـرج  

  ).٤(بتقدمي اخلدمات للقضية اإلسالمية
  :ثانياً ـ املعاهد والكليات اإلسالمية 

أن حيصل من احلكومة الصينية على موافقة بإنشاء معهـد  إمام مسجد بكني ) إلياس عبد الرمحن وانغ(استطاع الشيخ 
م، وإنشاء أول مدرسة ابتدائية لتعليم أبناء املسلمني، وكانت تدرس ألول مـرة  ١٩٠٣/هـ١٣٢١إسالمي يف بكني سنة 

، ومن أهم )٥(فةاللغة العربية إىل جانب اللغة الصينية، باإلضافة إىل الترمجة الصينية للقرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشري
الذي أقيم لتعليم الطلبة "   Kansuكانسو" مبقاطعة  Hochowأهم املعاهد يف الصني  املعهد اإلسالمي ىف هوتشو ـ  

، وكذلك اللغة العربية، والسرية النبوية وغريها، مث )كالتفسري، واحلديث، والفقه، والتوحيد(املسلمني هناك العلوم الدينية 
أمتوا دراستهم، فإذا عادوا إىل بالدهم أخذوا ينشرون تعاليم الدين اإلسالمي والثقافـة العربيـة   يعودون إىل بالدهم إذا ما 

  ).٦(واإلسالمية، وذكر أم بدأوا أعماهلم ىف عشر واليات بالصني للترويج هلذا الدين
ما يوجد يف م، ك١٩٥٥/هـ١٣٧٥ىف سنة ) بكني(وكذلك املعهد اإلسالمي الصيين الذي تأسس ىف العاصمة الصينية 

أحناء الصني معاهد إسالمية متعددة، مثل املعهد اإلسالمي ىف إقليم سينكيانج الصيين، وىف هذا املعهد يتعلم الطالب اللغـة  
العربية والدين اإلسالمي، وملحق باملعهد مكتبة قيمة ا كتب عربية جيدة، وعماد هذه املكتبة كتب ومؤلفـات هديـة   

لعربية إىل اجلمعية اإلسالمية الصينية، وكذلك هناك قاعة للمطالعـة وـا كتب عربيـة  قدمتها حكومة مجهورية مصر ا
  ).٧(وصينية

                                                
 ٨٢ـ٨٠التعليم اإلسالمي يف الصني ، ص: أسامة منصور ) ١(

  . ١١١املسلمون يف الصني ، ص: هويدي ) ٢(
 .٢٠٤الصني ، ص: ، املسند ٨٧ـ٨٦تركستان الصينية ، ص: شاكر ) ٣(

 .١٢٧م ، ص١٩٨٩املساجد يف الصني ، بكني سنة : يوسف يل هواين  حممود) ٤(

 .١٠٤اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٥(

  . ٣٤٣الدعوة إىل اإلسالم ، ص : السري توماس : آرنولد )٦(
  .احلياة الدينية ىف الصني: مقال بعنوان : إذاعة الصني الدولية )٧(
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طالباً، ويقيم املعهد  ٥٦م، وانتظم به حوايل ١٩٨٥/هـ١٤٠٦معهد إسالمي أفتتح يف سنة ) ١(ويف مدينة نينغ هسيا
 ٢٤الدعوة اإلسالمية، ويوجد ا سبع جامعات و دورات لألئمة واخلطباء، وقد خترج العديد من هؤالء الطالب للعمل يف

  ).٢(مدرسة إبتدائية ٤٨٠٠مدرسة ثانوية، و ٢٥٠معهداً فنياً، و
م ١٩٢٥/هـ١٣٤٤وكذلك دار املعلمني اإلسالمية ىف الصني الذي مت تأسيسها مبعرفة عدد من الزعماء املسلمني سنة 

م، وأحلق ا مطبعتان صينية وعربية، مث أحلقت ١٩٢٩/هـ١٣٤٨ىف والية شانتونج الصينية، مث انتقلت إىل بكني ىف سنة 
بعد تسلم الشيوعيني السلطة مبعهد أقليات املسلمني ىف بكني، وىف بعض اإلحصاءات الرمسية عن اهليئـات اإلسـالمية ىف   

ثل الكلية اإلسالمية الصني، أنه يتم إنشاء العديد من املدارس اخلاصة بتعليم القرآن الكرمي، وكذلك الكليات اإلسالمية، م
) شـينينغ (، والكلية اإلسالمية ىف مدينـة  )٣()أورومكى عاصمة التركستان الشرقية واليت تعرف اليوم باسم تيهوا(مبدينة 

عاصمة شنغهاى، وهى كلية إسالمية لتخريج العلماء املسلمني بعد مخس سنوات دراسة لعلـوم اإلسـالم واالقتصـاد    
  ). ٤(اإلسالمي

حمط طالب العلم واملثقفني من مجيع أحنـاء الصـني، وأن   ) ٥(مقاطعة كانسو يف شرق سينكيانج وكانت بعض مدن
كياومن (املساجد اليت أُحصيت يف بعض مدن الوالية قد بلغت املئات، واملسلمون يف كانسو يتميزون بأم يعرفون باسم 

– Kiawmen (أي أهل الدين)٧(جامعة إسالمية) يف اجلنوب من كانسوأو بينغ ليانغ (، ويف مدينة بينج ليانج )٦.(  
  ).٧(إسالمية

، الذي نال العاملية من األزهر الشريف، وعـاد سـنة   )عبد الرمحن نانونج(كان يعمل األستاذ ) ٨(ويف مقاطعة يونان
م ليعمل مدرساً للغة العربية يف مقاطعة يونان، كما عمل مدرساً للتاريخ يف أكادميية العلوم الصـينية،  ١٩٤٠/هـ١٣٥٩

قاد الفريق الذي كان يعمل يف ترمجة مؤلفات األستاذ أمحد أمني الذي كان أستاذه بكلية دار العلوم بالقاهرة يف  وهو الذي

                                                
كيلـومترا ،   ١٨٠٠كيلومترا مربعا، وتبعد عن بكني قرابـة   ٦٦.٥٠٠م، مساحته ١٩٥٨نينغ هسيا إقليم يتمتع باحلكم الذايت منذ سنة ) ١(

مسلمون من قومية اهلوي ، ومدينة نينغ هسيا هـي  % ٧٥فُصلت عن كانسو بغرض جتزئة بالد املسلمني، وعدد سكاا مليونان تقريباً ، منهم 
، وان ا حوايل ألفي مسجد، ومن أهم مساجدها مسجد نانقون وهو يف وسط العاصمة نينغ هسيا ومسـجد جونـق داس   عاصمة الوالية و

املسند ،  ٦٥ـ٦٤تركستان الصينية، ص: شاكر حاكم املقاطعة ونائبه يشترط أن يكونا من املسلمني ألن املسلمني باملقاطعة ميثلون األغلبية ، 
 .٥٦٠، ص ٢حاضر العامل اإلسالمي ، ج: ، املصري  ٢٨ـ٢٢الصني ، ص: 

 . ٢٨ـ٢٢الصني ، ص: املسند ) ٢(

  . ٥٥٨،  ٢حاضر العامل اإلسالمي ، ج: املصري ) ٣(
م ١٩٩٦/هـ١٤١٦،  الطبعة األوىل ، اإلسكندرية سنة  ١العامل اإلسالمى يف مطلع القرن اخلامس عشر اهلجري ، ج: عبدالفتاح إبراهيم) ٤(

 مقال بعنوان احلياة الدينية للصينيني: الصني الدولية ، إذاعة  ٥٩،  ٥٨، ص

مليون نسمة منهم  ١٤كيلو متراً مربعاً، وسكاا قرابة  ٣٦٧.٠٠٠تعد مقاطعة كانسو من األقاليم اليت ا كثرة إسالمية ومساحتها قرابة ) ٥(
فصلت عنها مدينيت هوتشيو وسـينينج وضـمتا إىل    وقد) الن تشو ويقال هلا اليوم كاوالن(مسلمون، وعاصمتها مدينة %)  ٨٠أو %  (٧٥

: ، حممود أبـو العـال    ٦١تركستان الصينية ، ص: إقليم التبت لتجزئة املناطق اإلسالمية وإذابة املسلمني يف جمتمعات غري إسالمية ،  شاكر 
حاضر العامل : ، املصري  ٧٧م، ص١٩٩١/  هـ١٤١١جغرافية العامل اإلسالمي واقتصادياته، الطبعة اخلامسة، مكتبة الفالح، الكويت، سنة 

 . ٥٦٠، ص ٢اإلسالمي ، ج

 . ٦٢التركستان الصينية، ص: شاكر) ٦(

يف جغرافية العامل اإلسالمي ، مكتبة األجنلـو املصـرية ، القـاهرة سـنة     : طه عبد العليم : ، رضوان٦٢تركستان الصينية ، ص: شاكر ) ٧(
 . ٢٢٦م، ص١٩٩١/هـ١٤١١

ان بني منطقيت التبت ومقاطعة ستشوان يف الشمال وبني دولة بورما يف الغرب، وفيتنام والوس من اجلنـوب، ومقـاطعيت   تقع مقاطعة يون) ٨(
، ويزيد عدد املسـلمني  )عمر مشس الدين(من الشرق، وكان ظهور اإلسالم فيها على يد رجل يدعى السيد األجل " كيوتشو"و " كوانج سي"

: رأفـت الشـيخ   ،٦٧تركستان الصـينية، ص : شاكر  ،٣٣٥الدعوة إىل اإلسالم، ص: آرنولدنة يونان ، ا عن املليون نسمة وعاصمتها مدي
 .Bromhall; op.cit.pp.127،  ١٦١املسلمون يف العامل تارخييا وجغرافيا، ص
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يدرس ) تاريخ العرب يف العصور الوسطى(الثالثينيات من القرن العشرين امليالدي، ولألستاذ عبد الرمحن نانونج كتاباً عن 
  ).١(يف معهد اللغات األجنبية يف بكني

  :لثاً ـ اجلمعيات اإلسالمية ودورها احلضاري يف احلركة الثقافية لألقلية املسلمة يف الصنيثا
  : قامت اجلمعيات اإلسالمية بدور كبري يف إثراء احلركة الثقافية للمسلمني ومن تلك اجلمعيات

احلركة الثقافية لألقلية املسلمة  لقد حققت مجعية التقدم اإلسالمي جناحاً كبرياً يف إثراء: )٢(ـ مجعية التقدم اإلسالمي  ١
يف مقاطعة يونان الصينية، وكذلك ) املعارف(املسلمة يف الصني، فقد عملت تلك اجلمعية على إنشاء مقار إلدارات التعليم 

م سافرت إىل مصر أول ١٩٣١/هـ١٣٥٠إرسال البعثات العلمية من شباب الصني املسلم لتلقي العلم يف مصر، ففي سنة 
الذى ختصـص ىف  ) عبد الرمحن ناجونغ(ي الصني لدراسة اإلسالم ىف األزهر الشريف، منهم األستاذ بعثة من أبناء مسلم

الذى قدر له أن يصـبح  ) حممد مكني(، واألستاذ )٣(التاريخ اإلسالمي وعمل ىف التدريس والترمجة بعد عودته إىل الصني
ـ    )٤(من علماء املسلمني البارزين االت ىف جريـدة الفـتح املصـرية سـنة     بعد عودته إىل الصني، فكتـب عـدة مق

م، وقدمته اجلريدة باعتباره صينياً من ااورين باألزهر الشريف، وهؤالء من بني مخسـة أشـخاص   ١٩٣٢/هـ١٣٥١
م سافر مخسة آخرون لنفس الغرض، وثالثة ىف ١٩٣٢/هـ١٣٥١، وىف سنة )م١٩٣١/هـ١٣٥٠(سافروا ىف هذا العام 

ـ ١٣٥٦م، مث ستة عشر دفعة واحدة ىف سنة ١٩٣٤/هـ١٣٥٣م، وستة ىف عام ١٩٣٣/هـ١٣٥٢سنة  م ١٩٣٧/هـ
، وحرصت أول بعثه صينية إىل األزهر الشريف على )امللك فاروق(ومسيت باسم البعثة الفاروقية جماملة مللك مصر السابق 

  .)٥(بل، فحملت إليه البعثة هدية من الشاي الصيين الذي مل يكن قد مسع به من ق)امللك فؤاد(جماملة أبيه 
كما قامت تلك اجلمعية بإنشاء املدارس اإلسالمية يف الصني، فقد أنشأت هذه اجلمعية مدرسة ابتدائيـة إسـالمية ىف   
عاصمة مقاطعة يونان الصينية، مث أعقبتها بإنشاء مدرسة ثانوية تدرس فيها اللغتان العربية والصينية والعلوم الدينية والعصرية 

التعليم ىف احلكومة املركزية الصينية، كما أنشأت ىف مقاطعيت شنغهاى وسيتشوان مدرسـتان  احلديثة واعترفت ا وزارة 
حىت شهد جمتمـع  ) م١٩٤٩ـ١٩١١/هـ١٣٦٩ـ١٣٢٩(للمعلمني اإلسالمية، وكان ذلك ىف عهد اجلمهورية الصينية 

ألمر الـذى أدى إىل دخـول   املسلمني ىف الصني ضة ثقافية وتعليمية كربى جتسدت ىف جمموعة من املعاهد واملدارس ا
  .)٦(مدارس التعليم اإلسالمي يف كل منطقة تضم جتمعاً إسالمياً

ىف مقاطعة يونـان  ) املنبه اإلسالمي(كما قامت تلك اجلمعية بإصدار االت ذات الصوت اإلسالمي مثل إصدار جملة 
) نور اإلسالم(وزكاة أمواهلم، وكذلك جملة  الصينية، والىت كانت تصدر باللغة الصينية ومتول عن طريق مسامهات املسلمني

                                                
 .١٠٤ـ١٠٣الصني ، ص: املسند )  ١(

مث انتقلت نشاطاا العملية إىل مقاطعة يونان فيما بعـد   م ومقرها الرئيسى بكني،١٩١٢/هـ١٣٣٠سنة  مجعية التقدم اإلسالمي تأسست) ٢(
حيث متركزت هناك، وأنشأت هلا فروعاً عديدة بلغت حواىل ثالثة آالف فرع ىف مناطق املسلمني، كما امتدت نشاطاا حـىت وصـلت إىل   

إمساعيل ياغي  ، : ياغى  ية بلغت حوايل ثالمثائة فرع ،هلذه اجلمع التابعة  عدد الفروع وقيل إن، )بورما سابقاً(راجنون عاصمة ماينمار ااورة 
، الطبعة الثانية، مطبعة العبيكان، الرياض ـ املمملكة العربيـة السـعودية سـنة     ١تاريخ العامل اإلسالمى احلديث واملعاصر، ج: حممود شاكر

 .١٢٨الصني ، ص: ، املسند ١١٠اإلسالم ىف الصني ، ص : ، هويدى ٣٥٨صم، ١٩٩٨/هـ١٤١٩

 .١٢٩ـ١٢٨الصني ، ص: قيل إنه كان يعمل مدرساً للتاريخ اإلسالمي والترمجة ىف أكادميية العلوم الصينية، املسند ) ٣(

بعثة درست اإلسالم يف اخلارج وأكمل دراسته يف األزهر الشريف وكلية دار العلوم مبصر ، وبعد عودته مـن   أولكان حممد مكني عضو  )٤(
ترمجـة القـرآن   (و) موجز شرح القرآن الكـرمي ( و ) �سيف حممد (م، ومن مؤلفاته ١٩٧٨سنة  مصر عمل أستاذاً جبامعة بكني حىت تويف

  .١٣٦ـ١٣٥الصني ، ص: ، املسند ) منهاج التقومي اهلجري( و) يم اإلسالميتاريخ التعل( و )رسالة علم الكالم(و، )الكرمي
 .١١١اإلسالم ىف الصني ، ص : هويدى) ٥(

 .١١٠اإلسالم ىف الصني ، ص : هويدى) ٦(
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الذي عمل إماماً ومعلماً وحمرراً، وعمل هو وأفراد أسرته على طبع تلـك الـة   ) شانغ وينغ تشاي(اليت أصدرها الشيخ 
  .)١(وتوزيعها

م ىف مدينـة شـنغهاى   ١٩٢٦/هـ١٣٤٥قامت مجعية األدب الصيين ـ الىت تأسست سنة  :ـ مجعية األدب الصيين  ٢
الذى أى تعليمه مبصر وكان جييد اللغة األوردية ـ بوضع برنامج يقوم على ترمجة معـان   ) هالل هاته(الصينية على يد 

القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية، وإصدار جملة إسالمية شهرية، وكذلك الدعوة إىل اإلسالم ونشر تعاليمه ىف أحناء الـبالد،  
ك العمل على نشر الثقافة بإجياد مكتبات ودور للقراءة، وافتتاح مركـز للطلبـة   وإنشاء مدارس للتعليم احلديث، وكذل

املسلمني ىف مدينة شنغهاى، والعمل على تقدمي املنح الدراسية للطالب املسلمني املتفوقني، هذا باإلضافة إىل افتتاح مدارس 
  .)٢(للتعليم الليلى

ـ ١٩٣٩(لصينيني يف بكني بعد احلرب العاملية الثانية تأسس احتاد املسلمني ا:ــ احتاد املسلمني الصينيني ٣ ، )م١٩٤٥ـ
وقد عمل هذا االحتاد على تقدمي اخلدمات الثقافية للمسلمني يف الصني، حيث أقدم هـذا االحتاد على إصدار جملة محلت 

  .)٣()نور اإلسالم(، كما صدرت للمسلمني ىف مدينة شنغهاى جريدة محلت اسم )اإلسالم(اسم 
بدور كبري يف النهضة الثقافية بالصني، فقد أنشأت  )٤(قامت اجلمعية اإلسالمية الصينية:اجلمعية اإلسالمية الصينيةــ  ٤

أنشأت تلك اجلمعية ملحقاً مبقرها ضم معهداً إسالمياً ومصلى ومكتبة ومعرضاً للكتب به العديد من املخطوطات املكتوبة 
 . )٥(ب إسالمية باللغة الصينية وكتب تارخيية قيمةباللغة العربية أبرزها مصاحف حمفوظة قدمية، وكت

وبدأت اجلمعية اإلسالمية الصينية متارس نشاطها الثقايف يف الصني حيث قامت بعقد عدد املؤمترات اإلسالمية، فكـان  
ـ ١٣٧٦م، واملؤمتر الثاىن سـنة  ١٩٥٣/هـ١٣٧٣أول مؤمتر للمسلمني الصينيني سنة  م، والثالـث سـنة   ١٩٥٦/هـ

م، مبقاطعة سينكيانج، وىف هذا املؤمتر حتقق الكثري مـن األهـداف   ١٩٨٠/هـ١٤٠١م، والرابع سنة ١٩٦٣/هـ١٣٨٣
 ٢٠٠سنة، فقد مت طبع حـوايل   ١٥والنتائج من أمهها إعادة طبع املصحف الشريف باللغة العربية بعد توقف دام حواىل 

لمني ىف هذا اإلقليم منها زيادة عدد املساجد، ، وكذلك تقدمي العديد من اخلدمات للمس)٦(ألف نسخة من القرآن الكرمي
 ٩٤٠ألفـا و  ٢٢مسجداً، ارتفعت إىل حـوايل   ١٤١١٤املساجد، فقبل الثورة الثقافية ىف الصني بلغت املساجد حوايل 

مسجداً، كذلك تشجيع انتشار حلقات حتفيظ القرآن الكرمي الىت أقبل عليها األطفال، وازدياد إقبال الشباب والنساء على 
خصصـت أمـاكن   ) ٧)(ومها من مدن إقليم سنكيانج املسلم(حىت أن بعض املساجد ىف مدينيت خنت وكاشغراملساجد، 

                                                
 .١٢٨الصني ، ص: ، املسند ٣٥٨، ص ١تاريخ العامل اإلسالمى ، ج: ياغى ، شاكر ) ١(

  .٣٥٨، ص ١، جتاريخ العامل اإلسالمى : ياغى ، شاكر) ٢(
 .٣٥٨، ص  ١تاريخ العامل اإلسالمى ، ج: ياغى ، شاكر)  ٣(

م ىف بكني، وعن نشأة هذه اجلمعية اإلسالمية أن بعض املسلمني وىف مقدمتهم احلاج برهان ١٩٥٣/هـ١٣٧٣تأسست هذه اجلمعية سنة ) ٤(
سالمية اجلديدة، ومتت املوافقة على هـذا االقتـراح ونفـذ ىف    ، تقدموا باقتراح إلنشاء هذه اجلمعية اإل)دابو شنغ(شهيدى واحلاج نور حممد 

ـ ١٤٠١م، وقد قدر للحاج برهان شهيدى أن يكون رئيساً للجمعية منذ إنشائها حىت أوائـل سـنة   ١٩٥٣/هـ١٣٧٣سنة م، مث ١٩٨٠/هـ
مقر هذه اجلمعية كانت بشارع يسمى انتخب نائبه حممد على تشانغ رئيساً للجمعية بعد ما أقعدت الشيخوخة احلاج برهان شهيدى، وقيل إن 

  .١٩٥الصني ، ص: ، املسند ٢١٢،  ١٣٧اإلسالم ىف الصني ، ص : هويدى ، شارع البقر ىف بكني
  .١١٢م ، ص١٩٩٢/هـ١٤١٢، الطبعة األوىل ، مطبعـة الفرزدق ، الرياضـ السعودية سنة  ١داخل أسوار الصني ، ج: العبودى) ٥(
 .٢١٠الصني ، ص: املسند ) ٦(

أمني عبد ايد بدوي ، ونصـر اهللا  : تاريخ خبارى ، عربه عن الفارسية :  أبو بكر حممد بن جعفر : النرشخي : عن خنت وكاشغر أنظر  )٧(
،  ٢معجم البلدان ، ج: شهاب الدين أيب عبد اهللا احلموي : ، ياقوت  ٦٧م ، ص١٩٦٥/هـ١٣٨٥مبشر الطرازي ، دار املعارف مصر سنة 

، القاهرة سـنة   ٤صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ، ج: أبو العباس أمحد بن علي : ، القلقشندي  ٣٤٧م ، ص١٩٥٧/هـ١٣٧٦بريوت سنة 
أمحد حممود السادايت ، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعـة  : تاريخ خبارى ، ترمجة : أرمنيوي : ، فامربي  ٤٤١م ، ص١٩٧٧

بشري فرنسيس ، : بلدان اخلالفة الشرقية ، الطبعة الثانية ، ترمجة : ، كي لسترنج )  ١(، حاشية رقم  ٤٥صم ،  ١٩٦٥والنشر ، القاهرة سنة 
  .  ٥٣٠م ، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٥وكوركيس عواد ، مؤسسة الرسالة ، بريوت سنة 
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حاج سـنوياً، وتشـجيع    ٤٠٠٠للنساء، وكذلك العمل على ارتداء احلجاب للنساء، وزيادة عدد احلجاج إىل أكثر من 
امل أو اإلمام مسـموعة ونافـذة، وانتشـرت    انتشار املدارس الدينية واإلسالمية اخلاصة للبنات، كما أصبحت كلمة الع

االجتماعات والندوات الثقافية الدينية الىت أقبل عليها الشباب واملثقفون املسلمون، واجته الدعاة إىل توضيح عقيدة اإلسالم 
ـ    )١(وأحكامه لعامة اجلمهور والناس جهاراً ة ، كما مت فتح فصول مسائية لتعليم الكتابـة والقـراءة بـاحلروف األجبدي

  ).٢(العربية
الىت صدرت ىف سـنة  ) املسلمون يف الصني(وعملت اجلمعية اإلسالمية الصينية على استئناف إصدار االت مثل جملة 

عامـاً،   ٢٠م مث توقـف قرابـة   ١٩٥٥/هـ١٣٧٥م مث توقفت، وفتح معهد إسالمي ىف الصني سنة ١٩٥٤/هـ١٣٧٤
، كما مت طبع العديد من الكتب ىف السنوات األخرية )٣)(لصنيتاريخ اإلسالم ىف ا(وكذلك طبع بعض الكتب مثل كتاب 

طبع دعاء ختم القرآن، وترمجة معاىن القرآن الكرمي لفضيلة الشيخ حممد مكني باللغـة  واألخرية مثل طبع القرآن الكرمي، 
بـع كتـاب   باللغتني الصينية والتركستانية، وط) جواهر البخارى مع شرح القسطالىن(الصينية واإليغورية، وترمجة كتاب 

نـور  (، وكذلك طبع خطب اجلمعة، وطبع كتاب )اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان(، وكتاب )تفسري اجلاللني(
  ). ٤)(اليقني ىف سرية سيد املرسلني

كما ساعدت اجلمعية على اشترك املسلمني ىف جملس النواب الصيىن، حيث شهدت تلك الفترة اشتراك املسـلمني ىف  
  ).٥(يين، وىف خمتلف االس اإلقليمية الصينيةالربملان الص

وعملت اجلمعية على افتتاح عدد من الفروع التابعة للجمعية ىف أحناء متفرقة من الصني، ووضعت خطة عمل لترمجة 
، )٦(القرآن الكرمي، وترمجة كتب احلديث من اللغة العربية إىل اللغات احمللية، وقد نشرت هذه الترمجات منذ فترة قريبـة 

أمراً دينياُ ومل تعد أمراً سياسياً، وأصبح الدين للمسلم هناك " ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا " وأصبحت الشهادة اإلسالمية 
هل أنت أحد األيغور " جزء ال يتجزأ من اجلنسية، فقد سأل أحد املراسلني رجالً كان يتكلم باللغة اإلجنليزية ىف الشارع 

  ). ٧"(مسلم فأجاب بكربياء نعم أنا
كما عملت اجلمعية على إرسال البعثات التعليمية إىل اخلارج، فقد أرسلت اجلمعية بعض الطالب إىل جامعة األزهـر  

  ).٨(الشريف ىف مصر، والبعض منهم إىل العراق إلمتام الدراسات اإلسالمية
عاصمة تركستان ) أو أورجمي(ة أورومسىهذا باإلضافة إىل إقامة الدورات التعليمية لألئمة واخلطباء ملدة شهر ىف مدين

م، ونظراً الختفاء العديد من األئمة واخلطباء أثناء الثـورة الثقافيـة   ١٩٨٣/هـ١٤٠٣ىف منتصف سنة ) الشرقية(الصينية 
تعمل اجلمعية اإلسالمية يف الصني على إعداد كوادر جديدة من األئمة واخلطباء للمساجد اجلديدة اليت افتتحت وبنيـت  

  ).٩(يف مقاطعة سنكيانج ونينغشيا حديثاً

                                                
 .م٢٦/٥/٢٠٠٢مقال بعنوان مسلمو التركستان الشرقية ، بتاريخ األحد : الشبكة اإلسالمية )١(

  .٤٨٢، ص ١اضطهاد املسلمني التركمان ىف تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلحة ىف العامل، ج: نألبتك )٢(
 .م٢٦/٥/٢٠٠٢مقال بعنوان مسلمو التركستان الشرقية ، بتاريخ األحد : الشبكة اإلسالمية )٣(

 .٢١٠، ١٩٦الصني ، ص: ، املسند  ٢٧، ص ١داخل أسوار الصني ، ج: العبودى )٤(

 .١٤١،  ١٤٠،  ٢٦،  ٢٥اإلسالم ىف الصني ، ص: ، هويدى ٣٥٩،  ص ١تاريخ العامل اإلسالمي احلديث واملعاصر، ج: ياغى ، شاكر )٥(

وضع األقلية املسلمة ىف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذاتى ىف الصني واملعروف باسم التركستان الشرقية ، حبث بكتاب : غالم الدين باهتا )٦(
  .٤٦٤، ص١املسلمة ىف العامل، جاألقليات 

 Los Angoles Times , 27 May , 1981،  ٤٦٨نفسه ، ص : غالم الدين باهتا )٧(

 .١٩٦الصني ، ص: قامت اجلمعية بإرسال عشرة طالب إىل جامعة األزهر وعشرة طالب إىل جامعة بغداد بالعراق، املسند ) ٨(

 .١٩٧ـ١٩٦الصني ، ص: املسند ) ٩(
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كما قامت اجلمعية اإلسالمية الصينية بإرسال بعض الوفود إىل بعض الدول اإلسالمية مثل مصر وباكستان والعـراق  
واجلزائر واألردن والكويت، كما استقبلت وفوداً إسالمية استطالعية من مصـر ورابطـة العـامل اإلسـالمي والـيمن      

  ).١(وماليزيا
  :عية اإلسالمية يف مقاطعة نينغ هشياــ اجلم ٥

مسلم، فقد عملت على إقامة املعهـد   ١.٣٠٠.٠٠٠أما اجلمعية اإلسالمية ىف مقاطعة نينغ هشيا واليت يتبعها حوايل 
اإلسالمي باملقاطعة، وإقامة مدرسة ابتدائية، ومدرسة متوسطة لتربية جيل جديد من املسلمني، وطبع القرآن الكرمي وكتاب 

وتوزيع هذه النسخ على املسلمني، واملساعدة ىف تأسيس مدرسة إسـالمية  ) وهو كتاب يف علم التفسري(جلاللني تفسري ا
، وكذلك عقد دورات تدريبيـة  )ألف ين صيىن ٥٦(بالتنسيق مع حكومة املقاطعة ومت اعتماد مبلغ كدفعة أوىل ومقداره 

نشر سياسة حرية األديان، والعمل على تطوير وحتسني مسـتوى  للعلماء واألئمة لتدريبهم ىف جمال الدعوة، واملسامهة يف 
  ).٢(األداء لدى األئمة والعلماء، والعمل على نشر روح التعاون بني املسلمني

ومل يكن غريباً على الصني أن يتواىل إنشاء مجعيات للمسلمني وإصدار صحف خاصة م، مثل اجلمعيـة اإلسـالمية   
  ).٣(عاصمة الصني آنذاك بإذن من احلكومة الصينية) نانكن(العامة للمسلمني ىف ، واجلمعية )شنغهاى(الصينية ىف 

  :رابعاً ـ الكتب واملؤلفات اإلسالمية
كان للكتب واملؤلفات اإلسالمية أثر كبري ىف حتول الصينيني إىل اإلسالم، وإثراء احلركة العلمية للمسلمني يف الصني، 

ألف كتاب، كما ظهر  ٢٠٠ف من الكتب، ففي مكتبة املسعودي بكاشغر قرابة فكان العديد من املكتبات يوجد ا اآلال
مئات من مؤلفات علماء اإلسالم الذين ذاع صيتهم يف أحناء العامل اإلسالمي، وألفت املئات مـن الكتـب القيمـة، ومت    

سلم يوسف حاجب بعنوان مؤلفاً يف مدينة كاشغر، ومن بني تلك املؤلفات كتاب كتبه العامل التركماين امل ١٥٠اكتشاف 
الذي كتبه ) أنا بيت احلقائق(الذي كتبه حممود كاشجاري، وكتاب ) ديوان لغات الترك(، وكتاب )كوتات ـ كوبليك (

  )٤(أمحد يوكنكي
، الـذى نشـر ىف كـانتون سـنة     )اهلدايـة إىل قواعـد الـدين الصـحيح    (ومن بني هذه املؤلفات أيضا كتاب 

لى نشاط الدعوة إىل اإلسالم، ويشري إىل هؤالء الذين دخلوا الدين اإلسـالمي  م، وهو كتاب يثىن ع١٦٦٨/هـ١٠٧٩
، ويتعلم حديثى العهد باإلسالم قواعد الدين اإلسالمي بطريقة منظمة، وقد أسلم كثري من )٥(حديثاً من الوثنيني الصينيني

 ).٦(من الصينيني بسبب تأثري كتب املسلمني ىف الصينيني

كتابام يف الصني هي اللغة الصينية، وإن كانت هلجتهم فيها بعض االختالف حيث يعرف وكانت لغة املسلمني ولغة 
الصيين املسلم من الوثين، ويغيب عن بعضهم دراسة اللغة الصينية العتبارها لغة الكفرة، ويعتربون اللغة العربية هـي لغـة   

يبتعد عن دراسة اللغة الصـينية فأضـحوا    القرآن والسنة، وعلى كل مسلم أن يدرسها ويقدسها، وهذا ما جعل بعضهم
  . اهلامة) ٧(جاهلني مما أبعد املسلمني عن الوظائف

                                                
 .١٩٦الصني ، ص: ، املسند  ٢٧، ص ١اخل أسوار الصني ، جد: العبودي ) ١(

 .١٩٦الصني ، ص: وما بعدها ، املسند  ٢٧، ص ١داخل أسوار الصني ، ج: العبودي ) ٢(

 .١١١اإلسالم ىف الصني ، ص : هويدى  )٣(

 . ٤٧٦، ص ١اضطهاد املسلمني التركمان يف تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العامل ، ج: ألبكتني )٤(

 . ١١٤، ص  ١داخل أسوار الصني ، ج: العبودى  )٥(

(6) Bramhall Marshal:  Islam In China, London, 1910, pp.231 -232 
-  Smith. W. J:  The Present phases of The Mohommeda question, The  
- Churchman, London, 1880, p. 175 . 

 . ٥٧تركستان الصينية ، ص: شاكر) ٧(
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هو أول تركماين مسلم قـام  ) حسني حالف(ويف سيكيانج استخدم التركمان املسلمون الكتابة العربية، وكان اإلمام 
  ).١(بترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة التركمانية

  املبحث الرابع

  املساجد اإلسالمية وأثرها على احلركة الثقافية لألقلية املسلمة يف الصني 
، كما )٢(تعد املساجد ضرورة دينية وسياسية واجتماعية بالنسبة لكل مسلم على حده وبالنسبة جلماعة املسلمني عامة

التعليم الديىن الذى كان يتم داخل  تعد ضرورة ثقافية وتعليمية وإعالمية أيضا، وقد لعبت املساجد الصينية دوراً كبرياً ىف
تلك املساجد، وكذلك نشر وتنمية اإلسالم يف الصني، وقد قام املسلمون ىف الصني ببناء العديد من املساجد منـذ فتـرة   

ومقاطعـات تشـانغان،   ) سـينكيانج (مبكرة من وصول اإلسالم إىل تلك البالد، فأقاموا املساجد ىف تركستان الشرقية 
  ).٣(شيوانتشو، وهانغتشـو، وقد زينت تلك املساجد بالكتابات العربيةوقواتغتشو، وت

  : أوالً ـ دور املساجد يف احلركة العلمية يف الصني
  :قامت املساجد بالرسالة اإلسالمية يف إثراء احلركة الثقافية ىف تلك البالد منها

وىف كل مدينة من مدن الصـني حـي   " ول فيقول ابن بطوطة عن املساجد ىف عهد املغ: إقامة الشعائر الدينية  ـ ١
  ).٤"(للمسلمني يقومون فيه، وهلم فيها املساجد إلقامة الشعائر الدينية، واملسلمون معظمون حمترمون

للفكر اإلسالمي الذى كان جيرى عن طريق التلقني الشفوى، فكان يف بعض املساجد : تعليم املسلمني الصينيني  ـ  ٢
  ).٥(كن للطلبة واملسافرينأروقة لإلدارة والتدريس، وس

السادس عشر امليالدي، وقد بدأ ىف مقاطعة /الذى بدأ ىف املساجد مع أواخر القرن العاشر اهلجري: التعليم الديىن  ـ ٣
شنشى، ومن هنا صار ىف كل مسجد عدة طالب يتعلمون من إمام املسجد القرآن الكـرمي، واحلـديث، والفقـه،    

الذي يقـال لـه   (يعلم فيه اإلمام ) أو كُتاب(والفارسية، وكان يف كل جامع مكتب والتوحيد، وكذلك اللغة العربية 
  ).٧(األوالد الصغار العقيدة اإلسالمية واللغة العربية) ٦)(آهونغ

  .ىف الصني: التوسع ىف نشر الدين اإلسالمي  ـ ٤
سة الشريعة اإلسالمية من تأليف الذين مكنهم تفانيهم يف درا: إعداد جمموعات من العلماء اإلسالميني البارزين  ـ ٥

  :العديد من الكتب اإلسالمية باللغتني العربية والصينية، ومن أشهرهم 
وهو أول من ألف عن الدين باللغة الصينية، وله مؤلفات أخرى يف التوحيد والفقـه وأحكـام   : الشيخ وانغ داى يو 

  .)٨()قيقة اإلسالمح(، وكتاب )األجوبة الصحيحة على الدين احلق(الدين، صاحب كتاب 
                                                

 .٤٧٧ـ٤٧٦، ص ١اضطهاد املسلمني التركمان يف تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العامل ، ج: ألبكتني  )١(

دور املساجد واملراكز اإلسالمية يف جمتمع األقلية املسلمة ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العامل ظروفهـا  : حممود مصطفى : حالوي  )٢(
ـ ١٤٢٠، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ـ اململكة العربية السعودية سنة   ١املعاصرة آالمها وآماهلا ، ج م ، ١٩٩٩/هـ

  .٣٢٧ص
  .٧٩تركستان الصينية، ص: حممود شاكر  )٣(
  . ٦٣٥ـ  ٦٣٠رحلة ابن بطوطة ، ص : ابن بطوطة  )٤(
  .٥٦٨، ص ١حاضر العامل اإلسالمي ، ج: املصري  )٥(
وهي مـأخوذة مـن   ) هونغ(و ) آ(وهي كلمة صينية مكونة من مقطعني ) آهونغ(يعرف اإلمام يف الصني ويف مقاطعة يونان خاصة باسم  )٦(

مبعىن املعلم وهو مبثابة القائد األعلى للشئون الدينية يف املسجد ومهمة اآلهونغ إمامة املصلني يف املسجد ويلقي خطبة ) آخوند(الكلمة الفارسية 
ـ ) أهونغ(وإذا ارتقي يقال له ) هوليفو(اجلمعة والعيدين، والتدريس يف املسجد ، ويقال لألستاذ يف علم التوحيد  ) أوسـوتو (ه ، وأحياناً يقال ل

، ويقال للشـيوخ الكبـار   ) أولتش(مبعىن األستاذ وهؤالء الذين نالوا العلم يف مدن كانسو أو األزهر الشريف ،  وإذا ذهب إىل احلج يقال له 
  .١٠٢ـ١٠١التعليم اإلسالمي يف الصني ، : ، أسامة منصور  ٧٧تركستان الصينية، ص: ، حممود شاكر ) سوفو(
  .٧٧تان الصينية، صتركس: حممود شاكر  )٧(
 .٨٧اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٨(
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  .)١()إرشاد اإلسالم(صاحب كتاب : والشيخ ماتشو  ـ
  .)٢()سرية خامت األنبياء(، وكتاب )حقائق اإلسالم(صاحب كتاب : الشيخ ليوتشه  ـ
  .)٣()مقصد احلياة(، وكتاب )خالصة أصول الدين األربعة(صاحب كتاب: الشيخ مافوتشو  ـ

تتناقلها أيدي اجلموع الفقرية من املسلمني الصينيني جيالً بعد جيل فحسب، ومل تكن تلك املؤلفات الدينية اإلسالمية 
  .بل فتحت لغري املسلمني نافذة على تعاليم اإلسالم هى األخرى

  : ثانياً ـ أهم املساجد يف الصني 
  :من بني املساجد الصينية الىت لعبت دوراً كبرياً ىف نشر اإلسالم وتأكيد الدعوة اإلسالمية ىف الصني

، وقـد أسـس هـذا املسـجد يف سـنة      )٤(ويقال له مسجد شارع البقـر :ـ  مسجد نيوجيه أو جامع نيوجيه   ١
م بالعاصمة الصينية بكني، ويعد من أقدم وأفخم املساجد اإلسالمية، وقد خرب ىف عهد عصابة األربعـة  ٩٦٦/هـ٣٥٦

أغلقت أبوابه األربعـة، ىف الفتـرة   ، حيث )م١٩٧٦ـ ١٩٦٦/هـ١٣٩٦ـ ١٣٨٦(إبان فترة الثورة الثقافية ىف الصني 
م، ومساحته الكلية حـوايل  ١٩٧٩م، وبعد رحيل عصابة األربعة أعيد ترميمه وإصالحه وافتتاحه سنه ١٩٧٦ـ١٩٦٦
متراً مربعاً تقريبا، ويسع أللف مصل، وبه مئذنة وبرج لرؤية هـالل الشـهر    ٦٠٠متراً مربعاً، ومساحة املصلى  ٥٧٠٠

من قبل، وىف مشاله وجنوبه قاعات واسعة لتعليم الدين اإلسالمي ونشر تعاليمه، وبه عدد مـن   العريب كما كانت العادة
  ).٥(القاعات الواسعة الىت ختصص إلقامة احلفالت

ولذلك نسب إليه من حى جونغ دينغ جو وهذا احلى من أحياء " خواتشى " ويقع ىف شارع :ـ  مسجد خواتشى  ٢
، ويرجع تاريخ إنشاء هذا املسجد من )٦"(ومن دخلَه كَانَ آمناً " آلية الكرمية بكني القدمية، وعلى مدخله كتبت ا

مخسمائة سنة، وقد نالـه ما نال أكثر املساجد ىف الصني من أضرار خالل الثورة الثقافية، وبقى مغلقاً إىل ما بعد سقوط 
ة غرف أعدت أحداها الستقبال الضيوف، وثانية م، وملحق باملسجد عد١٩٨٣عصابة األربعة، وقد مت افتتاحه أواخر سنة 

إلقامة اإلمام، وأخرى للمؤذن، وأخرى خلدم املسجد، وعالوة على تأدية  املسلمني باملسجد الشعائر الدينية، يتعلم البعض 
  .من املسلمني الصغار والكبار تعاليم الدين اإلسالمي

ق إبان الثورة الثقافية، وقيل إن احلكومة الصينية أبقت عليـه  هو اجلامع الوحيد ىف بكني الذى مل يغل:ـ  جامع بكني   ٣
وذلك مـن باب الدعاية أمام سفراء الدول العربية واإلسالمية الذين ) شوان الى(بتدخل من رئيس وزراء الصني السابق 

مبعىن " سى دونغ"وكان يطلق عليه اسم مسجد ). ٧(يعملون ىف الصني حيث كان بعضهم يصلي فيه اجلمعة وصالة العيد
م على ١٤٤٧/هـ٨٥١مبعىن املسجد الشرقى، لوقوعه ىف احلى الشرقى من مدينة بكني القدمية، وقد بىن هذا املسجد سنة 

وكان رجالً صاحلاً ويرجع أصله إىل العرب الـذين  " تشن يو"يد قائد عسكرى كبري مسلم يف اجليش اإلمرباطوري إمسه 
ربعات ألعمار املسجد وإبقائه على مظهره الصيىن، وملحق باملسجد جمموعة سكنوا بكني منذ أمد بعيد، وهناك صندوقاً للت

من الغرف الىت يوجد ا العديد من املخطوطات أكثرها باللغة العربية ومصاحف كرمية خمطوطة ىف فترات تارخيية خمتلفة، 

                                                
 .٨٧اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ١(

 .٨٧اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٢(

 .٨٧اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٣(

مسي مبسجد شارع البقر ألن املسلمني كانوا يقومون بذبح كميات كبرية من البقر والغنم يف هذا الشارع وتباع اللحوم لعامة املسـلمني ،   )٤(
  .٤٢م  ، ص١٩٩١، الطبعة األوىل ، دار النشر باللغات األجنبية ، بكني سنة ) أسئلة وأجوبة(املسلمون الصينيون : شيو يوان 

  .١٢٤ـ١٢١،  ٦٦، ٦٥، ص ١ل أسوار الصني ، جداخ: العبودي  )٥(
  . ٩٧آيه : سورة آل عمران  )٦(
 .١٦٦ـ١٦٥الصني ، ص: ، املسند  ٢١١ـ  ٢٠٧،  ١٩٨ـ ١٩٦، ص  ١داخل أسوار الصني ، ج: العبودى  )٧(
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" أمسـاء اهللا احلسـىن  " منها كتاب  وتوجد مكتبة ملحقة باملسجد ا جمموعة من الكتب املطبوعة باللغة العربية والصينية،
  ).١(باللغة العربية والصينية، وكذلك مدرسة ملحقة باملسجد لتعليم أصول الدين اإلسالمي واللغة العربية

ىف مدينة الجنو " جن دونغ " ويقع على الشارع العام املسمى " شى جن دونغ " ويسمى مسجد  :ـ  املسجد الكبري  ٤
م، وهو معلم إسالمي واضح ١٩٨١/هـ١٤٠١باملدينة، ويعود بناؤه إىل سنة " ىل خه " له مبقاطعة كانسو ىف حى يقال 
وقد قامت الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ـ املنطقة الشرقية ـ باململكـة العربيـة     ). ٢(ىف ذلك احلى من مدينة الجنو

مسـجد مبلحقاته الىت تتكـون  مصل، ويزود كل  ٥٠٠السعودية، بتشييد ثالث مساجد بالصني، يتسع كل مسجد ل 
، وسكن لإلمام واملؤذن، وقاعة للنساء لتأدية الصالة، وقد فتحت هذه املسـاجد  )مدرسة إسالمية(مـن فصـل دراسي 

 ).٣(ليعلو فيها ذكر اهللا ويعمرها املسلمون بالصالة، وهذه املساجد تدعم الوجود اإلسالمي ألبناء األقلية املسلمة ىف الصني
طبقاً إلحصائية سنة : اإلحصاءات الرمسية عن اهليئات اإلسالمية ىف الصني أن عدد املساجد ىف الصنيوىف بعض  ).٣(الصني
مسجدا ىف  ٢٢.٩٤٠مسجداٌ، منهـا حوايل  ٣٥.٠٠٠مسجداٌ، وقيل  ٢٣.٠٠٠م كانت حوايل ١٩٨٨/هـ١٤٠٩سنة 

سيني املسـلمني والـزوار   من أجل الدبلوما) كانتون(سيكيانج، وكذلك فتح مساجد ىف بكني، وشنغهاى، وجواجنزهو 
  ).٤(والطالب

  
  
  
  
  

  مسجد تونغشني ىف مقاطعة نينغشيا الصينية              مسجد نيوجيه أحد املساجد القدمية  ىف بكني العاصمة
  
  
  
  
  

  مسجد كوتشة الكبري ىف  مقاطعة سينكيانغ                     أحد املساجد يف الصني
 

 املبحث اخلامس

  الثورة الثقافية وأثرها على احلركة الثقافية لألقلية املسلمة يف الصني  
أنزلت بعض املتاعب باملسلمني، وحرمتهم ) م١٩٧٦-١٣٩٦/١٩٦٦-١٣٨٦(عندما قامت الثورة الثقافية يف الصني 

ـ  من بعض االمتيازات الىت كانت قد منحت هلم من قبل، ولقد  ة ملقاومـة  شكلت تلك الثورة منذ قيامها جمموعـة ثوري
  :اإلسالم، وإصدار العديد من اإلجراءات ضد املسلمني هناك مما أثر على اجلانب الثقايف لألقلية املسلمة يف الصني منها

                                                
 .١٦٦ـ١٦٥الصني ، ص: ، املسند  ٢١١ـ  ٢٠٧،  ١٩٨ـ ١٩٦، ص  ١داخل أسوار الصني ، ج: العبودى  )١(

مسجداً  ٢٥٠٠حمالً لبيع الكتب اإلسالمية ، وحواىل  ١٤مجعيــة إسالمية فرعية و  ١٤مقاطعة كانسو ىف مشال غرب الصني وا  تقع )٢(
 .٢٥٠،  ٢١٧، ص  ١مسجداً ، العبودى ، داخل أسوار الصني ، ج ٥٠، وىف مدينة الجنو أكثر من 

 : لصني وكمبوديا ونيبال ، مقال على موقع مسجدا ىف ا) ١٧(الندوة العاملية للشباب اإلسالمى تنفذ  )٣(

www .Shohood . Net. .م ١/٦/٢٠٠٥، بتاريخ    
 )٤( Islam behind The Curtain" Arabia, The Islamic world Review, September 1981, (no-1). 
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تعد املساجد من أهم املؤسسات التعليمية عند املسلمني، وعندما قامت :أوالً ــ  إغالق املساجد يف مجيع أحناء الصني
ون بأن املساجد والتجمعات اإلسالمية وتالوة القرآن الكرمي تعوق التقدم، فقاموا بغلق مجيـع  الثورة الثقافية زعم الشيوعي

ىف بكني ليصلى فيه الدبلوماسيون " تونج سى بالو" ، ماعدا مسجد واحد ىف بكني هو مسجد )١(املساجد يف أحناء الصني
ذهب إىل هذا املسجد ألداء صالة اجلمعة فلم جيـد   العرب واملسلمون ىف املناسبات واألعياد، وذُكر أن أحد الدبلوماسيني

أحد سوى اإلمام ومساعده واملؤذن وخادمان باملسجد، كما مت هدم العديد من املساجد وحولت إىل ورش وخمازن وحمال 
إخل، حىت أنه من كان يريد الصالة كان عليه أن يتخفى ىف ركن ىف مرتلـه  ..جتارية وثكنات عسكرية وإسطبالت وجمازر

ؤديها بينما هناك من حيرسه ليحذره من أي قادم يضبطه متلبساً بالوقوف بني يدي اهللا، ومشل ذلـك بـالطبع إقلـيم    لي
  ).٣(، كما مت انتهاك العديد من األماكن املقدسة للمسلمني)٢(سينكيانج وكانسو ونينغ هشيا

ءة معاملة العلماء من املسلمني، حيـث عـذبوا   أثناء الثورة الثقافية مت إسا:ثانياً ــ  القبض على علماء الدين املسلمني
، كمـا مت  )٤(وأجربوا على تنظيف ااري وتربية اخلنازير، وطولب العلماء وشيوخ اإلسالم بالعمل يف معسكرات العمل

ـ  ة القبض على علماء وفقهاء املسلمني والدفع م إىل املزارع واملصانع فجأة،  وقد أدى ذلك إىل تفريغ املساجد من األئم
وتعطيل إقامة الشعائر فيها، بل وتعرض العلماء وغريهم للضرب واإلهانة من قبل رجال احلرس األمحر الصيين آنذاك، مثل 

وكان يقول إن (احلاج حممد على تشانغ رئيس اجلمعية اإلسالمية الصينية الذي تعرض للضرب من شباب احلرس األمحر، 
اقعة نائبه احلاج إلياس، كما اعتقل الكثري منهم واقتيدوا إىل السـجون،  ، وقد ذكر هذه الو)ما جرى معي ال ميكن وصفه

والذين مل يسجنوا ضربوا يف الشوارع أو اقتيدوا وسط ليل اجلماهري وسخريتهم، وقد علقت على ظهورهم كلمات مثل 
  ).٥(الشياطني واألشباح والغيالن

 تعذيبهم وتشغيلهم بالسـخرة يف تنظيـف اـارى    ألف إمام وعامل مت ٥٤وكان إمجايل ممن قبض عليهم أكثر من 
وإجبارهم على العناية بأمور اخلنازير وأكل حلومها، وظلت أعداد كبرية من علماء املسلمني حبيسة يف بيوم شهوراً طويلة 

ا ينتزعون خشية اخلروج إىل الشوارع والتعرض لإلهانة والسخرية، ورغم ذلك مل يسلموا من ذلك املصري املؤمل، فقد كانو
  ).٦(من منازهلم، وتوجه إليهم الشتائم والسباب وكلمات التجريح باعتبارهم رمزاً للرجعية

يف أثناء الثورة الثقافية بالصني مزقت نسخ القرآن الكرمي واحلديث وغريها من :ثالثاً ــ  القضاء على التراث اإلسالمي
سالمية، فقد اقتحم رجال احلرس األمحر بيـوت املسـلمني،   ، ومت مصادرة الكتب واملخطوطات اإل)٧(الكتب اإلسالمية

وأخذوا ما لقوه من مصاحف وكتب وأحرقوها علناً يف الشوارع، وكان ذلك خسارة فادحة للمسلمني خاصة وأن علماء 
ليـد  املسلمني كانوا حيتفظون بعشرات املخطوطات املتوارثة منذ قرون مضت اليت كان يلجأ املسلمون إىل كتابتها خبط ا

أستاذ التاريخ اإلسالمي يف معهد اللغات األجنبية يف بكني ) عبد الرمحن ناجونغ(نظراً لتعذر طباعتها، ومن هؤالء األستاذ 

                                                
قيل إن عدد ، و ٤٦٣، ص ١األقليات املسلمة ، جوضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت ، حبث بكتاب : غالم الدين ) ١(

ألبكـتني  : ألف مسجد ومت حتويلها إىل ثكنات وإسطبالت وجمازر  ٢٩وحدها بلغ قرابة ) سينكيانج(املساجد اليت أغلقت يف تركستان الشرقية 
  ، ٤٧٩، ص ١اضطهاد املسلمني التركمان يف تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العامل ، ج: 

- Clyde. Ahmed Winters : Islam in The Peoples Republic of China, Hong Kong, 1979 
           .The Los Anglos Times, 1983, p. 12 ،  ١٤٧اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٢(
 .٤٦٣، ص ١ب األقليات املسلمة ، جوضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت ، حبث بكتا: غالم الدين )٣(

 .٤٦٣، ص ١وضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت ، حبث بكتاب األقليات املسلمة ، ج: غالم الدين )٤(

 .١٤٦اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٥(

 ٣٦٠م حوايل ١٩٧٢ـ١٩٥٠تركستان الشرقية يف الفترة ، وقيل إن عدد من أعدموا يف  ١٤٦ـ١٤٥اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٦(
 ١٩ألف شخص إىل معسكرات لألعمال الشاقة من بني  ٥٠٠ألف شخص، وسيق حوايل  ١٠٠ألف شخص، وشرد إىل البالد ااورة حوايل 

-The Arab news, 22 ، ٤٨٠ـ٤٧٩، ص ١اضطهاد املسلمني التركمان، حبث بكتاب األقليات املسلمة  ، ج: معسكراً ، ألبكتني 

9-1981. 
 .٤٦٣، ص ١وضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت ، حبث بكتاب األقليات املسلمة ، ج: غالم الدين )٧(
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، فقد أخذت كتبه وألقيت مراجعه حيث أحرقت، ومل ينقذ مـن  اخلاصة الذي أفىن حوايل ثالثني عاماً يف تكوين مكتبته
  ).١(على أصابع اليدين تلك الكتب سوى بعض املراجع اليت تعد

م مت إغالق املنظمة اإلسالمية الصينية، ١٩٥٨/هـ١٣٧٨يف سنة :هد واملنظمات الدينية اإلسالميةرابعاً ــ  إغالق املعا
والتعليمية، ومت إغالق املعهد اإلسالمي التابع للجمعية اإلسـالمية  ) ٢(ومع الثورة الثقافية بالصني مت إلغاء املنظمات الدينية

م أي بعد أربع سنوات من افتتاحه، وهذا ١٩٥٩/هـ١٣٧٩الصينية، وتوقف هذا املعهد عن استقبال الدارسني منذ سنة 
املعهد على الرغم من تواضعه كان مبثابة النافذة الوحيدة املتاحة أمام مسلمي الصني لدراسة القرآن الكرمي واحلديث والفقه 

إسالمية تقوم مبهام اإلمامة واخلطابة ووعظ الناس، ومل يعد أمام املسلمني يف املناطق واللغة العربية، وبالتايل مل توجد كوادر 
ذات الكثافة السكانية اإلسالمية مثل يونان وسينكيانج، إال أن يتبادلوا نسخ الكتب واملخطوطات العتيقة لقراءا وتوزيعها 

العاملني يف املعاهد التعليمية العالية يف تركستان فقط هم من املدرسني % ٢٦كما جند أن حوايل  ).٣(بني بعضهم البعض
الشرقية من التركمان املسلمني والباقي من الصينيني، وكل الكتب الدراسية املستخدمة يف هذه املعاهد مكتوبـة باللغـة   

حانـات تكـون   الصينية، ولذلك جيد خرجيو املدارس اإلقليمية صعوبة يف اجتياز امتحانات املعاهد العالية ألن أسئلة االمت
مكتوبة باللغة الصينية، ولذلك يضطر كثري من اآلباء من املسلمني الذين يرغبون أن يلحقوا أبناءهم باملعاهـد العاليـة أن   
يدخلوهم منذ البداية يف مدارس يكون التدريس فيها باللغة الصينية، ولسوء احلظ فإن هؤالء الطالب الـذين يكملـون   

جزن عن التحدث بلغتهم القومية، وعندما يتحدثون ا فإم ال يستطيعون تبليغ املعىن املراد دراستهم يف املدارس الصينية يع
ولذلك يضطرون الستخدام كلمات صينية للتعبري عما يريدون، ومن مث ينسى هؤالء الشبان مـن املسـلمني عـادام    

  .لمني عن لغتهم األصلية حملو الثقافة اإلسالميةومن مث يتم إبعاد الطلبة املس) ٤(وتقاليدهم ولغتهم ويسلكون سلوك الصينيني
  .اإلسالمية

ويف تركستان الشرقية مت إغالق كل املدارس امللحقة باملساجد، وعملت الثورة الثقافية على حتويل الطلبـة املسـلمني إىل   
  ). ٥(املدارس االبتدائية األخرى اليت تقوم بتدريس تعاليم ماركس ولينني وماو

إمعانا يف التضييق الثقايف على املسلمني يف الصني مت إيقاف :العلمية إىل األزهر الشريف خامساً ــ  توقف البعثات 
البعثات الدراسية املقرر إرساهلا إىل األزهر الشريف يف مصر، وكانـت آخـر بعثـة للمسـلمني الصـينيني يف سـنة       

ـ ١٣٦٩مـن سـنة   (م، وظلت مثل هذه البعثات متوقفة لفترة طويلة ١٩٣٧/هـ١٣٥٦ وحـىت سـنة    م١٩٤٩/هـ
م، وبالتايل مل تتاح الفرصة ملن يدرسون عن اإلسالم إال قلة قليلة حوايل مائة شخص تقريبا يف تلـك  ١٩٨٠/هـ١٤٠٠

  ).٦(الفترة
فقد مت إيقاف بعثات السفر إىل احلج لألماكن املقدسة بعد عـام  :سادساً ــ  إيقاف بعثات السفر ألداء فريضة احلج 

م مسح حلوايل ألف شخص من سكان التركستان الصينية تأدية ١٩٧٩/هـ١٤٠٠نة م، إال أنه مع س١٩٦٤/ هـ١٣٨٤
  . ، ومن املعروف أن احلج تعد من أحد الوسائل لاللتقاء احلضاري والثقايف بني الشعوب)٧(فريضة احلج

مت نقـل  ) جريالرابع عشر اهل(يف بداية الستينيات من القرن العشرين امليالدي :سابعاً ـ  جري املسلمني من أراضيهم  
إىل سينكيانج، ونقلت آالف األسر املسلمة ) القومية الالدينية ذات األغلبية الساحقة(آالف األسر الصينية من قومية اهلان 

                                                
 .١٤٦اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ١(

 . ٤٦٣ـ٤٦٢، ص ١ب األقليات املسلمة ، جوضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت ، حبث بكتا: غالم الدين)٢(

 .املنسيون ىف األرض ، إسالم أون الين نت .. مسلمو األيغور : ، فيصل قطى ١٤٣اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي  )٣(

 .٤٨٢ـ٤٨١، ص ١اضطهاد املسلمني التركمان يف تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العامل ، ج: ألبكتني ) ٤(

 The Arab، ٤٧٩، ص ١اضطهاد املسلمني التركمان يف تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العـامل ، ج : ألبكتني ) ٥(

news, 22-9-1981. 
 .املنسيون ىف األرض ، إسالم أون الين نت .. مسلمو األيغور : ، فيصل قطى ١٤٣اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي  )٦(

 .املنسيون ىف األرض ، إسالم أون الين نت .. سلمو األيغور م: فيصل قطى )٧(
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من يونان وغريها إىل خمتلف مقاطعات الصني، وكان من نتيجة ذلك تغري التوزيع السكاين، فبعد أن كان املسـلمون يف  
٪ مـن السـكان سـنة    ٤٠م، أصبحوا يشكلون حوايل ١٩٤٢٪ من عدد السكان سنة ٩٠سينكيانج يشكلون حواىل 

  .، ومعىن ذلك حماولة القضاء على الثقافة اإلسالمية يف تلك املناطق)١(م٢٠٠١
بـوالج أى املصـدر أو   (، وجملـة  )املسلمون ىف الصني(حيث توقف إصدار جملة :ثامناً ــ  توقف اإلعالم اإلسالمي 

  ).٢)(هـ١٤٠٤(م ١٩٨٤، وتوقفت عن الصدور ىف سنة )هـ١٤٠٠(م ١٩٨٠ىف سنة  ، الىت ظهرت)الربيع
) مثل العربية والتركيـة (منع املسلمون من استخدام اللغة القومية :تاسعاً ــ  منع إستخدام احلروف العربية يف الكتابة 

األوىل من التعليم، ويف أحد التقارير  اخلاصة م، وقيل إن اللغة التركية بالنسبة للمسلمني كانت تستخدم فقط يف السنوات
، كما منع املسلمون ىف إقليم سينكيانج املسلم )٣(م قيل بأنه ال يوجد مدارس تستخدم اللغة القومية١٩٦٩الصادرة سنة 

من استخدام احلروف العربية اليت كان يستخدمها املسلمون األيغور، وأجربوا على استخدام احلروف الصينية، واستخدمت 
، كما فرضت )٤(ف اهلجاء الالتينية لتالئم صوتيات اللغة الصينية، واختذت خطوات إلدخال كلمات وتعبريات صينيةحرو

  ).٥(فرضت الثورة الثقافية بأن األعمال املكتبية ال تتم إال باللغة الصينية فقط
 عن عمد القيـام حبمـالت   مت) خملفات املاضي(يف أثناء الثورة الثقافية وحتت شعار :عاشراً ــ  إتالف الكتب العربية

إلتالف كل ما هو إسالمي، فقد مزقت الكتب اخلاصة بالقرآن الكرمي وكتب احلديث وغريها من الكتـب اإلسـالمية،   
ألف كتاب باللغة العربية، وذكر البعض أن حرية الكتابة األدبية ممنوحة للجميع، ولكن املسلمني حرموا  ٧٣٠وأتلف حنو 

فقط من مطبوعات التركستان الشرقية مكتوبة بلغـة التركمـان   % ١٦، وأن حوايل من وجود أدب حديث خاص م
  ). ٦(املسلمني

مت إجبار املسلمني التركمان على الزواج من عائالت صينية، :إحدى عشر ـ  إجبار املسلمني على التزوج من الصينيني  
هم نتيجة هذا الزواج املختلط، كما ) الشرقيةتركستان (٪ من األطفال املولودين ىف إقليم سينكيانج ٤٠ـ٣٠ويعد حوايل 

  .، حملاولة طمس معامل الثقافة اإلسالمية)٧(مت إجبار الفتيات املسلمات حتت التهديد باملوت على الزواج من الصينيني
ل ما مت إغالق املدارس الدينية واإلسالمية، وحماولة االنقضاض على ك:إثىن عشر ــ  إغالق املدارس الدينية واإلسالمية

هو إسالمي، ومنع الطالب يف املدارس واجلامعات من تأدية الصالة، وصيام شهر رمضان، ومنعهم من محل املصاحف أو 
  ).٨(امتالكها

قامت الثورة الثقافية بتشكيل جمموعات ثورية ملقاومة اإلسالم، حيث مت تشريد :ثالثة عشر ــ  تشريد آالف املسلمني
  ). ٩(وإجبار النشطاء من األيغور على احتساء اخلمر قبل تنفيذ احلكم النهائي عليهم آالف املسلمني من حمل إقامتهم،

                                                
 .املنسيون ىف األرض ، إسالم أون الين نت .. مسلمو األيغور : ، فيصل قطى ١٤٩اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي  )١(

وضع األقلية املسلمة ىف إقليم أوجـور  : غالم الدين : قيل إن سبب توقف جملة بوالج كان بسبب أا كانت تتعمق ىف سرب أغوار التاريخ )٢( 
 .٤٧٠، ص ١كتاب األقليات املسلمة ىف العامل ، جحبث املتمتع باحلكم الذاتى ، 

 .٤٦٣، ص ١حلكم الذايت، حبث بكتاب األقليات املسلمة ، جوضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع با: غالم الدين)٣(

اضطهاد املسلمني التركمان يف تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف : ألبكتني  ،  ١٤٨اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٤(
  .الين نت املنسيون ىف األرض ، إسالم أون .. مسلمو األيغور : فيصل قطى،  ٤٧٨، ص ١العامل ، ج

 .٤٦٣، ص ١وضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت ، حبث بكتاب األقليات املسلمة، ج: غالم الدين )٥(

: ألبكـتني  ،  ٤٦٣، ص ١وضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت، حبث بكتاب األقليات املسـلمة ، ج : غالم الدين) ٦(
ـ ٤٧٨، ص ١املسلمني التركمان يف تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسـلمة يف العـامل ، ج  اضطهاد   The Arab،  ٤٧٩ـ

news, 22-9-1981. 
: ، ألبكـتني  ٤٦٣، ص ١وضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت، حبث بكتاب األقليـات املسـلمة، ج  : غالم الدين )٧(

  .٤٧٨، ص ١املسلمني التركمان يف تركستان الشرقية ، حبث يف كتاب األقليات املسلمة يف العامل ، جاضطهاد 
 .املنسيون ىف األرض ، إسالم أون الين نت.. مسلمو األيغور : فيصل قطى )٨(

 .أون الين نت املنسيون ىف األرض ، إسالم.. مسلمو األيغور : فيصل قطى،  ١٥٠اإلسالم يف الصني ، ص: فهمي هويدي  )٩(
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) اهلان الصينيون(مل ينته األمر عند هذا احلد بل تطور األمر حىت صار :أربعة عشر ــ  فرض اهليمنة والسيطرة الصينية
افية ال سيما يف إقليم سينكيانج املسلم، وقد مت هم الذين يسيطرون على ااالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثق

ذلك من خالل خطط مدروسة منها إلغاء اللغة األويغورية، وتوفري اخلدمات املتميزة تمع اهلان الصيين، ومنع األويغوريون 
ملسلمني من كافة من العمل يف الشركات الصينية األمر الذي يصعد من أزمة البطالة عند املسلمني يف هذا اإلقليم، واطرد ا

  ).١(مناصبهم اإلدارية والقبض عليهم وإرساهلم إىل معسكرات العمل
لقد مت فرض العديد من القيود على كافة مظاهر احلضارة :حماولة القضاء على مظاهر احلضارة اإلسالمية: خامس عشر 

 تقدم أكالت حتتوي علـى حلـم   اإلسالمية، حيث فُرض على املسلمني أن يشتركوا مع الصينيني يف صاالت الطعام اليت
اخلرتير، ومت إلغاء املطاعم اليت تقدم الوجبات اإلسالمية، كما مت إلغاء األماكن اخلاصة باملسلمني مثل أمـاكن الوضـوء   
واالستحمام، وكذلك إلغاء إقامة االحتفاالت واألعياد اإلسالمية، وحرق جثث املوتى املسلمني وعدم دفنـهم حسـب   

  .، ومثل تلك األمور من شأا طمس اهلوية والثقافة اإلسالمية عند األقلية املسلمة يف الصني)٢(الشريعة اإلسالمية
  املبحث السادس

  األوضاع الثقافية لألقلية املسلمة يف الصني بعد الثورة الثقافية 
شعائرهم الدينية، م، أصدرت حكومة الصني تعليماا بالسماح للمسلمني أن يقوموا بتأدية ١٩٧٩يف شهر يوليو سنة 

وإعادة فتح املساجد للعبادة وإقامة صلوام، بعد أن كانت قد حولت إىل متاحف للعبادة، وكانت ذلك نتيجـة اجتـاه   
لتخفيف إجراءات ما يسمى بالثورة الثقافية وحماولتها حتسني العالقـات مـع الـدول العربيـة     " ماوتسي تونج"حكومة 

شارات اليت توضح تغري الوضع العام والثقايف للمسلمني ىف الصني اآلن، فقد اختـذت  ، وهناك العديد م اإل)٣(واإلسالمية
  :بعض اإلجراءات لتحسني وضع املسلمني يف الصني منها

رئيس الرابطة اإلسالمية ىف الصني أن أكثر مـن  " مايونغا"فقد ذكر  :أوال ـ حتسني الوضع العلمي للمسلمني يف الصني 
مساجد ومؤسسـات إسـالمية    ١٠ون اللغة العربية واملعلومات عن اإلسالم ىف حواىل ألف مسلم ىف الصني يدرس ٢٣

آالف  ٣آالف من أئمة املساجد يقومون بتدريس القرآن الكرمي والتاريخ اإلسالمي ىف  ٣كربى، كما أضاف أن حواىل 
عاصمة مقاطعة نينغيشيا الصينية " نلينشوا"مسجد ىف منطقة نينغيشيا الصينية، وأشار رئيس الرابطة اإلسالمية ىف الصني أن 

سنوات، باإلضافة إىل فصول تدريبية تضم حـوايل   ٤ـ٣بدأت ىف إعداد دورات لتدريس اللغة العربية تتراوح مدا من 
، فضالً عن وجود بعض املدارس اخلاصة "اللغة العربية " بإنشاء قسم " نينغيشيا " طالب سنويا، كما قامت جامعة  ٣٠٠

عميدة قسم اللغات األجنبيـة ىف  " آن شاترين " العربية الىت جتذب عدداً كبرياً من الشباب الصينيني، وذكرت  لتعليم اللغة
جامعة نينغيشيا أن الكثري من الشباب املسلم ىف الصني يقبلون على دراسة اللغة العربية وذلك حىت يتمكنوا مـن حفـظ   

ألف نسخة من القـرآن   ١٥٠قني تعاليم اإلسالم، ومت طبع حوايل ألف إمام بتل ١٥، كما سمح حلوايل )٤(القرآن الكرمي
الكرمي، وقد مت ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الصينية، كما فُتحت املعاهد اإلسالمية، حيث مت فتح املعهد اإلسالمي 

 ).٥(ببكني

ور العديد من االت اإلسالمية اليت شهدت تلك املرحلة أيضاً ظه:ثانياً ـ حتسني الوضع اإلعالمي للمسلمني يف الصني 
ىف تينجـان،  ) نور اإلسالم(ىف بكني، وجملة ) نضارة اهلالل(جملة : أصبح هلا دور كبري يف العمل اإلسالمي يف الصني منها

                                                
  . ٤٦٣، ص ١وضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت ، حبث بكتاب األقليات املسلمة ، ج: غالم الدين باهتا )١(
 .٤٦٣، ص ١وضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت ، حبث بكتاب األقليات املسلمة ، ج: غالم الدين باهتا )٢(

 .٦١٤، ص٨موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية ، جـ: أمحد شليب) ٣(

 .م٢٠٠١أبريل سنة ٥/هـ١٤٢٢احملرم سنة  ١١مسلمو الصني ، مقال بتاريخ : وكالة األنباء اإلسالمية  )٤(

ية ، حبث بكتاب األقليات املسـلمة يف  اضطهاد املسلمني التركمان يف تركستان الشرق: ، ألبكتني  ١٥٢اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٥(
 .٤٨٣، ص ١العامل ، ج
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وقــد   ).١(ىف يونان) املنبه اإلسالمى( ىف يونان، وجملة ) العلوم اإلسالمية(ىف كانتون، وجملة ) العلوم اإلسالمية(وجملة 
حلماية أقدم خمطوطة للقـرآن  ) ألف دوالر أمريكى ١٨١(مليون يوان صيىن  ١.٥اعتمدت احلكومة الصينية مبلغا وقدره 

ىف مشال غرب الصني، وقد تأكد خرباء من مصلحة ) تشينغهاى( الكرمي ىف البالد، وقال مسئول يف مصلحة اآلثار مبقاطعة 
من أن هذه املخطوطة يرجـع  ) هـ١٤٢٥(م ٢٠٠٤ينية ىف شهر سبتمرب للعام الدولة لآلثار، ومصلحة الدولة للشئون الد

على األقل، وتعترب هـذه املخطوطـة هـي أقـدم     ) مل يذكر املصدر القرن اهلجري أو امليالدي( ١٣تارخيها إىل القرن 
الذاتية احلكم ) واشـيو( التابع حملافظة ) جيـه تسى(املخطوطات للقرآن الكرمي ىف الصني، وذكر أحد األئمة ىف مسجد 

م، وقـد  ١٩٥٤ذه املقاطعة، أن هذه املخطوطة قد عرضت ىف املعرض الدويل السوري يف عام ) ساالر املسلمة(لقومية 
أثارت اهتماما كبريا، ولكنها تتعرض للتسوس والتآكل بسبب عدم توفر إجراءات وفنون احلماية الالزمة، وإىل جانب هذا 

م املواطنون احملليون من املسلمني تربعات خاصة آملني بناء متحف حلفـظ وعـرض هـذه    الدعم احلكومي الصيين، قد
  ).٢(املخطوطة الىت تعترب مقدسة بالنسبة للمسلمني يف الصني

تقوم اآلن احلكومة الصينية بتنظيم رحالت احلج، فقد :ثالثاً ـ تنظيم رحالت احلج للمسلمني الصينيني لألراضي املقدسة 
، ومسحت احلكومة الصينية حلوايل ألف شخص من املسلمني من تركسـتان  )٣(م١٩٧٩ج منذ سنة أستؤنفت بعثات احل

ىف مشال (، وذكر مسئول مبصلحة الشئون الدينية الصينية ىف مقاطعة نينغشيا أن وفد نينغشيا )٤(الشرقية بتأدية فريضة احلج
املسلمني، ومعظم احلجاج من األئمة والفالحني املسلمني، وكثري من املسلمني هناك ) اهلوى(للحج من قومية ) غرب الصني

 بيئة مناسبة إليهم وىف نفس الوقت تتحسن ظروف لديهم قدرة اقتصادية على أداء فريضة احلج، حيث تقوم الصني بتوفري
معيشتهم، ويذكر أن منطقة نينغشيا تعد إحدى املناطق الىت تتمتع باحلكم الذاتى لقوميات األقلية الصينية، وبتلك املنطقـة  

من أصـل عـدد   %  ٣٣.٣الذين ميثلون حوايل )  Hui  Huiهوى هوى ـ  (مليون مسلم من قومية  ١.٩٢حوايل 
  ).٥( هذه املنطقةالسكان ىف

قامت احلكومة الصينية بتقدمي اخلدمات الثقافية للمسلمني :رابعاً ـ السماح بتقدمي اخلدمات الثقافية للمسلمني يف الصني 
حينما أعادت جسور االتصال املختلفة مع العامل اإلسالمي، مثل تبادل الزيارات وحضور املؤمترات والنـدوات العلميـة   

مؤمتر إسالمي حضره وفد من املسلمني الصينيني هو امللتقى اإلسالمي الذي عقد باجلزائر يف سبتمرب  وكان أول(اإلسالمية، 
، ومعىن ذلك إعادة الشعائر الدينية والثقافية )٦(مسجد يف مقاطعة سينكيانج ١٩٠٠، كما أعيد فتح حوايل )م١٩٧٩سنة 

املساعدات لبعض الطلبة الصينيني، وتتمثل تلـك   والثقافية للمسلمني، كما قامت الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بتقدمي
املساعدات ىف دفع مصاريف الدراسة حلوايل عشرة من الطالب اجلامعيني، واثنني وستني طالبا باملرحلـة دون اجلامعيـة،   

  ).٧(وذلك لرفع املستوى العلمي للطالب املسلمني ىف الصني

                                                
أبريل ٥/هـ١٤٢٢احملرم سنة  ١١مسلمو الصني ، مقال بتاريخ : ، وكالة األنباء اإلسالمية  ١١١اإلسالم يف الصني ، ص: فهمي هويدي ) ١(

 .م٢٠٠١سنة 

ألـف  ) ١٨١(م ، الصني تعتمـد  ٢٠٠١أبريل سنة ٥/هـ١٤٢٢احملرم سنة  ١١مسلمو الصني ، مقال بتاريخ : وكالة األنباء اإلسالمية  )٢(
 .م ١١/٢/٢٠٠٤، بتاريخ  www . Shohood . Net: دوالر أمريكى حلماية أقدم خمطوطة للقرآن الكرمي ، مقال على موقع 

 .١٥٢اإلسالم يف الصني ، ص: هويدي ) ٣(

 The Arab، ٤٨٣، ص ١اضطهاد املسلمني التركمان يف تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العـامل ، ج : ألبكتني ) ٤(

news, 21-9-1984. 
 .م ١١/٢/٢٠٠٤، بتاريخ         www Shohood. Net: مسلمو نينغشيا يتوجهون ألداء فريضة احلج ، مقال على موقع  )٥(

 .١٥٢اإلسالم يف الصني ، ص :هويدي ) ٦(

،  www . Shohood .Net: مسجدا ىف الصني وكمبوديا ونيبال ، مقال على موقـع  ) ١٧(الندوة العاملية للشباب اإلسالمى تنفذ  )٧(
 .١/٦/٢٠٠٥بتاريخ 
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حنن نعلم مدى املعاناة اليت عاش فيها املسلمون الصـينيون إبـان   :سادساً ـ حماولة ختفيف املعاناة عن املسلمني الصينيني 
الثورة الثقافية، اليت أنزلت املتاعب باملسلمني وحرمتهم من بعض االمتيازات اليت كانت قد منحت هلم من قبل، ولكن ىف 

رهم الدينيـة،  ، أصدرت حكومة الصني تعليماا بالسماح للمسلمني أن يقوموا بتأدية شـعائ )هـ١٤٠٠(م ١٩٧٩سنة 
وإعادة فتح املساجد للعبادة وإقامة صلوام، بعد أن كانت قد حولت هذه املساجد إىل متاحف، وكان ذلك نتيجة اجتاه 

لتخفيف إجراءات ما يسمى بالثورة الثقافية، وحماولة حتسني العالقـات مـع الـدول العربيـة     ) ماوتسى تونج(حكومة 
  .اع الثقافية للمسلمني يف الصني، ومعىن ذلك حتسن األوض)١(واإلسالمية

  اخلامتة
إذا أردنا فعال النهوض بعقيدتنا وهويتنا وثقافتنا اإلسالمية، السيما يف الصني وهي موضـوع الدراسـة، ويف جمـال    
التوصيات اخلاصة بذلك املؤمتر اليت ينبغي العمل ا يف ظل تطورات العالقات العربية واإلسالمية مع مجهوريـة الصـني   

  :ة واليت أصبحت يف حالتها اجليدة يف تلك الفترة جيبالشعبي
أن تقوم املنظمات واملؤسسات اإلسالمية العاملية، مثل رابطة العامل اإلسالمي، واألزهر الشـريف، ومنظمـة املـؤمتر    

أن تسـعى  ، )٢(اإلسالمي، ومنظمة الدعوة واإلغاثة، وهيئة اإلغاثة اإلسالمية، وغريها من املنظمات واهليئات اإلسالمية
جاهدة لشرح مفهوم اإلسالم وتعاليمه واحلضارة اإلسالمية اليت تواكب حركة السالم العاملي، وذلك من خالل النهضـة  
الثقافية لألقلية املسلمة اليت تشهدها الصني يف السنوات األخرية، ومن خالل املؤمترات واللقاءات الثقافية الىت حتضرها تلك 

ة مراقب، وأن تستعني بالنخبة من العلماء واملفكرين واملبدعني املسلمني الذين هلـم درايـة   املنظمات بصفة رمسية أو بصف
  .وخربة بالعمل اإلسالمي، يف الدعم الثقايف لألقلية املسلمة يف الصني

الدعم املادي املتواصل لكافة املؤسسات واهليئات اإلسالمية مبا فيها من مجعيات، واحتادات، ومراكـز، ومسـاجد،   
سات علمية وغريها، وهى مسئولية الدول واحلكومات اإلسالمية واملؤسسات اإلسالمية العاملية، حىت تتمكن تلـك  ومؤس

املؤسسات واهليئات اإلسالمية من القيام بواجباا وتقدمي اخلدمة الثقافية لألقلية املسلمة على أكمل وجه وفق برامج كـل  
  .هيئة ومؤسسة

الصني والتوسع يف إنشائها، ودعم هذه املراكز مبا يلزمها من العلمـاء يف كافـة العلـوم    تدعيم املراكز اإلسالمية يف 
والدراسات اإلسالمية لتتمكن تلك املراكز اإلسالمية من تأدية رسالتها الثقافية واالجتماعية، ولتتمكن أيضا من الرد على 

اإلسالمية اليت دف إىل زيادة الوعي الثقايف عنـد   االستفسارات والتساؤالت لألقلية املسلمة، وعقد الندوات واملؤمترات
  .املسلمني

حماولة تزويد املؤسسات العلمية من املدارس واملعاهد واجلامعات واملراكز اإلسالمية بالصني، بعدد من العلماء وأعضاء 
لسرية النبوية والتـاريخ  هيئات التدريس باجلامعات، فعن طريق هؤالء يتم تدريس العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية وا

اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية، بطريقة أكادميية مبا يثرى ويوفر قدر ملستوى عال من التعليم اإلسالمي، والرقى بالثقافـة  
  .اإلسالمية

العمل على إنشاء دار نشر إسالمية يف الصني، تتوىل ترمجة وطباعة كافة الكتب واملؤلفات اإلسالمية بكافة اللغـات  
جات السائدة يف الصني، وطبع وإصدار الصحف واالت اإلسالمية، وتزود ا السفارات واملكاتب الدبلوماسـية،  والله

                                                
 .٦١٤، ص ٨موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية ، ج: أمحد شليب  )١(

اإلسالمية العاملية، والندوة العاملية للشباب اإلسالمي، واهليئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي، والـس األعلـى العـاملي    اهليئة اخلريية مثل )٢(
ة بالـدول  للمساجد، واملركز العاملي للتعليم اإلسالمي، واالحتاد العاملي للمدارس العربية اإلسالمية الدولية، ومكاتب توعية اجلاليات اإلسالمي

املسلمون فــي العالــم تارخييــــا   : رأفت الشيخ : ة واإلسالمية، للمزيد عن هذه املنظمات واهليئات اإلسالمية أنظـــر العربي
حاضر العامل اإلسالمي ، الطبعة الرابعة ، مكتبة الرشد ، الرياض ـ اململكة العربيـة   : ، تاج السر أمحد حران  ١٤٤ـ   ١٠٧وجغرافيا ، ص 
  .وما بعدها ١٢٠م ،  ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨السعودية سنة 
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واملساجد، واملراكز اإلسالمية، واملؤسسات العلمية وغريها من األماكن الىت يتردد عليها املسلمون، حىت يكون الكتاب أو 
  . متناول األقلية املسلمة هناكالة أو الصحيفة اإلسالمية سفرياً علمياً ىف

ضرورة االهتمام باملساجد على مستوى املقاطعات واملدن الصينية يف إطار العالقات العربية اإلسالمية الصـينية، ملـا   
للمساجد من رسالة سامية يف ترقية الوعي الديين والثقايف خاصة للمسلمني اجلدد الذين يفرحون عند دخوهلم املسـجد  

ة املسلمني وهم يؤدون الصالة، وتعد املساجد عاملًا راسخاً وفاعلًا على مدى مخسة عشر قرناً من الزمان ألول مرة ورؤي
  .تقود عملية التعليم الديين خارج ديار اإلسالم وذلك من خالل املدارس اإلسالمية األولية والكتاتيب اليت تلحق باملساجد

ايف، وذلك عن طريق إجياد إذاعة إسالمية تغطى تلك البالد لتبصـري  ضرورة االهتمام باإلعالم اإلسالمي والتواصل الثق
املسلمني وغري املسلمني بصحيح تعاليم ومفاهيم اإلسالم، وأن تكون الربامج املعدة على مستوى علمي راق، وتزود تلك 

  .اإلذاعة بنخبة راقية من علماء املسلمني ومثقفيهم
ني عن طريق الربامج التليفزيونية اهلادفة، فأصبحت القنوات الفضـائية اآلن  العمل على تنمية الوعي الثقايف عند املسلم

رافداً من روافد الثقافة العاملية، ولكن منها الغث والثمني، وجيب على تلك القنوات أن تعمل على تنمية الـوعي الثقـايف   
اإلبداع والتعريف بتاريخ اإلسـالم  لألقليات املسلمة، من خالل بث فضائي راق يرقى بالذوق اإلسالمي يف جمال الفكر و

  . وحضارة املسلمني وتراثهم األصيل
العناية باملطبوعات والصحف الدورية اإلسالمية الصادرة يف الصني، فاملسلمون هناك ال يزالون يف حاجة إىل مثل هذه 

ضايا اإلسالمية وكيفيـة  الصحف اإلسالمية، اليت تعمل ىف نطاق الدعوة ونشر الثقافة اإلسالمية، وطرح املشكالت والق
  .معاجلة هذه القضايا باحلكمة والرأي املستنري

العناية باألسرة املسلمة والعمل على حتصينها دينياً وثقافياً واجتماعياًً، وذلك من خالل املؤسسات واهليئات اإلسالمية 
والسنة النبوية الشريفة وغريها مـن العلـوم   مثل إحلاق األبناء باملدارس اإلسالمية لتعليمهم اللغة العربية، والقرآن الكرمي، 

  .اإلسالمية
العمل على تربية األجيال القادمة تربية إسالمية صحيحة، وتنمية الروح اإلميانية ىف النفوس، وترسيخ العقيدة اإلسالمية 

كافة أشـكاله وصـوره   الصحيحة، وتعزيز روح احملبة والتعاون والتكافل عند األقلية املسلمة هناك، اة الغزو الفكري ب
  ).١(املتعددة

االهتمام باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكرمي، ولغة التخاطب، ولغة التعليم والدراسات اإلسالمية، وهي اللغة اليت 
العربية  ترافق انتشار اإلسالم ىف كل مكان حيط فيها رحاله، فال يدخل قوم ىف دين اهللا إال بعد معرفة العربية، وتبدأ املدارس

  ).٢(باالنتشار من أجل تعليم القرآن الكرمي وفهم رسالة اإلسالم
ويف النهاية أتوجه بالشكر والتقدير واالمتنان جلامعة قناة السويس وللقائمني بتنظيم هذا املؤمتر لتلك اجلهود اخلالقـة  

  . ات يف تنمية اإلبداع والفكر لدى الشعوبواملبنية على اجلوانب العلمية واألكادميية السامية وهو تأكيد على رسالة اجلامع
وهكذا يصبح اإلسالم بالنسبة للمسلم يف تلك البالد هو واحة العقيدة، ودوحة العبادة، ومنـار الشـريعة، وينبـوع    
األخالق، ومصدر النظام، وموئل الثقافة، ومهد احلضارة، وأصل التراث، وأريج التاريخ، وهو الذي يغذى العقول الظمأى 

الطهارة احلسية واخللقية والروحية حىت يتقبل اإلنسان رسالة اإلسالم واإلميان بأن اهللا هو الواحد األحد وال إلـه  برحيق 

                                                
  . ٦٤٤الوحدة اإلسالمية اإلطار النظري  وخطوات التطبيق ، ص: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي )  ١(
مي  اإلسالم واحلضارة ودور الشباب املسلم ، أحباث ووقائع اللقاء الرابع  للندوة العاملية للشباب اإلسال: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي )  ٢(

، الـد  )م ١٩٧٩مارس سنة  ٢٥ـ   ١٨/هـ١٣٩٩ربيع الثاين سنة    ٢٧ـ   ٢٠( املنعقد يف مدينة الرياض ـ اململكة العربية السعودية   
 . ٢٣٠ـ   ٣٢٦األول ، الطبعة الثالثة ، ص
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كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِـالْمعروف  ( سواه، وأمتىن أن تكون األمة اإلسالمية كما قال عنها را عز وجل 
  .)١()عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّهَ وتنهونَ 

  قائمة باملصادر واملراجع العلمية
  :أوالً ـ املصادر العلمية

طالل حرب، دار الكتب : رحلة ابن بطوطة، الطبعة األوىل، شرح : أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم اللوايت: ابن بطوطة
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣سنة  م ، وطبعة١٩٨٧/هـ١٤٠٧العلمية، بريوت، طبعة سنة 

 .م١٩٧١، بريوت، سنة ٥تاريخ ابن خلدون، جـ: عبد الرمحن بن حممد بن حممد: ابن خلدون

حممد حممد أمني، اهليئة املصرية العامـة  : ، حتقيق١عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان، جـ: بدر الدين حممود: العيين
  . م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧للكتاب، القاهرة سنة 

 .م١٩٨٦القاموس احمليط، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، بريوت، سنة : جمد الدين حممد بن يعقوب: الفريوزآبادي

آثار البالد وأخبار العباد ، دار بريوت للطباعـة والنشـر ، بـريوت سـنة     : زكريا بن حممد بن حممود : القزويين 
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

  .م١٩٧٧، القاهرة سنة  ٤صناعة اإلنشا، جصبح األعشى يف : أبو العباس أمحد بن علي : القلقشندي 
عبد العزيز توفيق جاويد ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة سـنة  : رحالت ماركو بولو ، ترمجة : ماركو بولو 

  .م١٩٧٧
حممد مصطفى زيادة، القاهرة، سـنة  / ، حتقيق )١(، قسم ١السلوك ملعرفة دول امللوك، جـ: أمحد بن علي: املقريزي

  .م١٩٥٧ –م ١٩٥٦
أمني عبد ايد بدوي ، ونصر اهللا مبشـر  : تاريخ خبارى، عربه عن الفارسية :  أبو بكر حممد بن جعفر : النرشخي 

  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥الطرازي ، دار املعارف مصر سنة 
حممد صادق نشأت وآخرون، : ، تعريب٢، جـ١جامع التواريخ، الد الثاين، جـ:رشيد الدين فضل اهللا: اهلمداين

  . م١٩٦٠القاهرة، سنة 
  .م١٩٥٧/هـ١٣٧٦، بريوت سنة  ٢معجم البلدان ، ج: شهاب الدين أيب عبد اهللا احلموي : ياقوت 

  :ثانياً ـ املراجع العلمية
الطبعة الثانية ، دار النهضة املصرية ، القاهرة سنة  ،٨، جـواحلضارة اإلسالمية يخ اإلسالميموسوعة التار: أمحد شليب 

 .م١٩٩٠

 .م١٩٥٧العالقات بني العرب والصني ، الطبعة األوىل ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة سنة : بدر الدين حي الصيين 

 .م١٩٨٨القوميات املسلمة يف الصني ، بكني سنة : تشو يوان 

 .أديان العامل الكربى ، الطبعة الثانية ، دار الشرق والغرب ، القاهرة: حبيب سعد

، مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية السعودية سنة  ١مدخل إىل اجلغرافيا احلضارية ، ط: حسن عبد العزيز أمحد 
  . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

  .، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ١، ج)  دراسة إقليمية ( جغرافية العامل : دولت صادق وآخرون
 .م١٩٨٦انتشار اإلسالم بني املغول، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة : رجب حممد عبد احلليم

  .١٩٦٠اإلسالم يف املشارق واملغارب، مطابع الشعب، القاهرة، سنة : مجال الدين: الرمادي
 .مية ، الطبعة الثانية ، دار املعرفة ، اإلسكندرية ، بدون تاريخآسيا دراسة ىف اجلغرافية اإلقلي: حممد مخيس: الزوكة 

                                                
 ١١٠آية : سورة آل عمران )  ١(
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الوجيز يف جغرافية العامل اإلسالمي ، الطبعة األوىل ، دار عامل الكتب ، الرياض ، اململكـة  : حممد حممود : السرياين 
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧العربية السعودية سنة 

جغرافيا ، عني للدراسات والبحوث اإلنسـانية واالجتماعيـة ،   املسلمون يف العامل تارخييا و: رأفت غنيمي : الشيخ 
 .م١٩٩٨القاهرة سنة 

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الدولة العثمانية ، دار ابن كثري ، بريوت سنة : علي حممد حممد : الصاليب 
  .م١٩٦٠املغول يف التاريخ من جنكيز خان إىل هوالكو خان، دار العلم، سنة : فؤاد عبد املعطي: الصياد

 .فصول من تاريخ احلضارة اإلسالمية ، دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية،  بدون تاريخ: طه ندا 

  .  م١٩٧٨خمتصر تاريخ العرب يف العصور الوسطى ،  معهد اللغات األجنبية ، بكني سنة : ناجونغ : عبد الرمحن 
، الطبعـة األوىل ،   ١س عشـر اهلجـري ، ج  العامل اإلسالمي  يف مطلع القرن اخلـام : عبد الفتاح إبراهيم إبراهيم 

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦اإلسكندرية سنة 

، الطبعة األوىل ، مطبعـة الفرزدق ، الرياضـ السعودية سـنة   ١داخل أسوار الصني ، ج حممد بن ناصر: العبودى
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١املكرمة سنة  الديانات والعقائد ىف خمتلف العصور ، الطبعة األوىل ، مكة:أمحد عبدالغفور : عطار
  .م١٩٥٧حقائق اإلسالم وأباطيل خصومة ، دار السالم ، القاهرة سنة : حممود عباس: العقاد

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣جغرافية القارات ، دار الفكر ، دمشق سنة : على موسى ، حممد احلمادي 
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤وت سنة األقطار والبلدان ، الطبعة األوىل ، دار املعرفة ، بري: مصطفى : فاخوري

  . ١١١م، ص١٩٨١/ هـ ١٤٠١املسلمون يف الصني، عامل املعرفة، الكويت سنة :فهمي هويدي 
  .م١٩٩٧، الطبعة الثالثة ، دار الكتب املصرية ، القاهرة سنة ) الصني واليابان(الشرق األقصى : فوزي درويش 

سيا ، الطبعة األوىل ، عني للدراسـات والبحـوث   اإلسالم واملسلمون يف جنوب شرق آ: حممود أمحد حممد : قمر 
  . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤اإلنسانية واالجتماعية ، القاهرة سنة 

/ هــ  ١٤١١جغرافية العامل اإلسالمي واقتصادياته، الطبعة اخلامسة، مكتبة الفالح، الكويت، سنة :  حممود أبو العال
  .م١٩٩١

 .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦سسة الرسالة ، بريوت سنة تركستان الصينية ، الطبعة األوىل ، مؤ: حممود شاكر 

الشخصيات اإلسالمية البارزة يف الصني ، دار اهلالل األزرق للنشر ، هونج كونج سـنة  : حممود يوسف يل خواين 
  .م٢٠٠٣

، الطبعة األوىل ، نادي القصيم األديب ، ) يأجوج ومأجوج عامل جمهول ( الصني : عبد العزيز بن عبد الرمحن : املسند 
 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠يدة ـ اململكة العربية السعودية سنة بر

، الطبعة احلادية عشرة ، مكتبة العبيكان ، الريـاض ،   ٢حاضر العامل اإلسالمي ، ج: مجيل عبد اهللا حممد : صري امل
  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩اململكة العربية السعودية سنة 

  .م١٩٩٠ضة مصر ، القاهرة سنة الدين املقارن ، مكتبة : حممود أبو الفيض احلسيىن: املنوىف
، الطبعة الثالثة ، دار  ٢املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، ج: الندوة العاملية للشباب اإلسالمى

 .هـ١٤١٨الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ـ اململكة العربية السعودية  سنة 

  .م١٩٨٦ديان ىف كفة امليزان ، دار احلرية ، القاهرة سنة األ: حممد فؤاد : اهلامشى
 .م١٩٩٧كتاب تعريف جبمهورية الصني ، الطبعة الثانية ، بكني ـ الصني ، سنة : وزارة السياحة الصينية  

، الطبعـة الثانيـة ، مطبعـة     ١تاريخ العامل اإلسالمى احلديث واملعاصر ، ج: إمساعيل ياغي  ، حممود شاكر: ياغى 
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩العبيكان ، الرياض، اململكة العربية السعودية سنة 

 :ثالثاً ـ املراجع املترمجة 
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  .م١٩٩١حممود يوسف يل هواين ، بكني سنة : اإلسالم يف الصني ، الطبعة األوىل ، تعريب : إبراهيم فنغ جني يوان 
حسن إبراهيم حسن وآخرون ، القاهرة سـنة  : رمجة الدعوة إىل اإلسالم ، الطبعة الثالثة ، ت: السري توماس : آرنولد 

  .م١٩٧٠
صالح الدين عثمان هاشم ، الكويت : تركستان من الفتح العريب حىت الغزو املغويل ، نقله عن الروسية : و : بارتولد

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١سنة 

، الدار املصرية ، القـاهرة  أمحد فؤاد األهواىن : غنيم عبدون ، مراجعة دكتور: احلضارة العربية ، ترمجة:جاك ريسلر
 .بدون تاريخ

  .م١٩٥٢تاريخ اإلسالم يف الصني ، دار الشعب ، نينغشيا ، الصني سنة : باي شويي 
أمحد حممود السادايت ، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة : تاريخ خبارى ، ترمجة : أرمنيوي : فامربي 

  .م١٩٦٥والنشر ، القاهرة سنة 
بشري فرنسيس ، وكوركيس عواد ، مؤسسة الرسالة ، : بلدان اخلالفة الشرقية ، الطبعة الثانية ، ترمجة : لسترنج كي 

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥بريوت سنة 
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  خامساً ـ الرسائل العلمية
التعليم اإلسالمي يف الصني تارخيه ودوره احلضاري يف حياة املسـلمني الصـينيني ،    :أسامة عبد السالم حممد منصور 

  .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣دكتوراة ، معهد الدراسات والبحوث اآلسيوية ، جامعة الزقازيق سنة رسالة 
  :سادسا ـ الدوريات العلمية

 ١اضطهاد املسلمني التركمان ىف تركستان الشرقية ، حبث بكتاب األقليات املسلحة ىف العامل ، ج:حممد أركن: ألبتكن
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الرياض ـ اململكة العربية السعودية سنة ، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع ، 

دور املساجد واملراكز اإلسالمية يف جمتمع األقلية املسلمة ، حبث بكتاب األقليات املسلمة : حممود مصطفى : حالوي 
سـنة  ، دار الندوة العاملية للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، الريـاض ـ اململكـة العربيـة السـعودية          ١يف العامل ، ج

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
املعامالت بني الصني والعرب، حبث يف حصاد ندوة الدراسات العمانية، الد السـادس، وزارة التـراث   : ذانج هو

  .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠القومي والثقافة، سلطنة عمان سنة 
كتاب األقليات املسلمة دور املؤسسات اإلسالمية يف رفع املستوى الثقايف لألقلية املسلمة ، حبث ب: سعيد إمساعيل علي 

، دار الندوة العاملية للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، الريـاض ـ اململكـة العربيـة السـعودية سـنة           ١يف العامل ، ج
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

وضع األقلية املسلمة يف إقليم أوجور املتمتع باحلكم الذايت يف الصني ، حبث بكتـاب األقليـات   : غالم الدين باهتا 
، دار الندوة العاملية للشـباب اإلسـالمي ، الريـاض ـ اململكـة العربيـة السـعودية سـنة          ١عامل، جاملسلمة يف ال

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
دراسة إحصائية عن األقليات اإلسالمية يف العامل ، حبث بكتاب األقليات املسلمة يف العامل ، : حممد حممود : ين حممد

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠والتوزيع ، الرياض ـ اململكة العربية السعودية سنة ، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر  ١ج
اإلسالم واحلضارة ودور الشباب املسلم، أحباث ووقائع اللقاء الرابع  للندوة العامليـة  : الندوة العاملية للشباب اإلسالمى

ـ ١٨/هـ١٣٩٩يع الثاين سنة رب  ٢٧ـ ٢٠( للشباب اإلسالمي  املنعقد يف مدينة الرياض ـ اململكة العربية السعودية 
 .، الد األول ، الطبعة الثالثة)م١٩٧٩مارس سنة  ٢٥

  : إذاعة الصني الدولية :سابعاً ـ املقاالت العلمية
  :اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء - .احلياة الدينية ىف الصني: مقال بعنوان  •
   : الشبكة اإلسالمية- . ٢٠٠١م ، القاهرة يونيو٢٠٠٠ـ١٩٩٣الكتاب السنوي  •
  :شريين حامد فهمى-.م٢٦/٥/٢٠٠٢مقال بعنوان مسلمو التركستان الشرقية بتاريخ األحد  •
م ، موقع األيغور باللغة العربيـة علـى شـبكة    ٤/٢/٢٠٠٢املنسيون ىف األرض ، إسالم أون الين نت بتاريخ  •

  :قطي  فيصل-.   www. Uggur. Org/arabcic/ abhor-21 oktober 2002اإلنترنت 
  :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -.مسلمو األيغور ، مقال باألنترنت •
 www:  مسجدا ىف الصني وكمبوديا ونيبال ، مقال على موقع ) ١٧(الندوة العاملية للشباب اإلسالمي تنفذ  •

Shohood . Net.  م١/٦/٢٠٠٥، بتاريخ. 

 بدون تاريخ، ،، دار املعرفة، بريوت٦رف اإلسالمية، جـدائرة املعا، : بطرس البستاين:ثامناً ـ دوائر املعارف 
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يعاجل البحث دور ميناء عدن يف النشاط التجاري البحري فيما بني الصني والبلدان العربية وأمهها  :موضوع البحث
ويذكرفيه أهم املوانئ التجارية يف كل من الصني ومصر وأهم . العاشر امليالدي/مصر العربية خالل القرن الرابع اهلجري
  .احملطات التجارية الواقعة فيما بني البلدين

سبب اختيار البحث هو دور ميناء عدن التجاري والبحري فيما بني البالد العربية  ودول  :البحثأسباب اختيار 
  .وللمشاركة يف مؤمتر العالقة العربية الصينية التاريخ واحلضارة. جنوب شرق آسيا ومنها الصني

العربية وهو النشاط الذي ظل تظهر أمهية البحث أنه يعاجل النشاط التجاري البحري بني الصني والبلدان  :أمهية البحث
  .وكان له األثر الكبري يف زيادة الدخل املايل للدول العربية ودول جنويب شرق آسيا. مزدهراً لعدة قرون

يهدف البحث اىل رسم العالقة التجارية فيما بني البلدان ودور العرب واملوانئ التجارية يف النشاط  :اهلدف من البحث
  .بضائع التجارية املستوردة واملصدرة ميا بني البلدان العربية والصني وما بينهما من مواينالتجاري البحري ألنواع ال

يتناول هذا املوضوع دور ميناء عدن يف النشاط التجاري والبحري فيما بني الصني ومصر، وفيه يذكر  :مقدمة البحث
ا أنه سيذكر الطرق التجارية البحرية املوصلة أمهية النشاط التجاري والبحري ودور الرياح يف تسري السفن التجارية، كم

كذلك يستحدث عن دور ميناء عدن التجاري البحري بني الصني ومصر والسبب يف ذلك يرجع اىل أن منط  .بني البلدين
املالحة البحرية آنذاك كان ال يتم سريها بطريقة مباشرة بني الصني ومصر وإمنا عرب حمطات جتارية تعمل كوسيط جتاري 

كما أن البحث سيتحدث عن عناصر التجار مثل العرب والفرس، وأهم السلع التجارية املستوردة من . ا ميناء عدنمنه
الصني واملصدرة إليها وكذا سيذكر البحث أثر الصراع السياسي والعسكري على النشاط التجاري البحري بني الصني 

  .والبلدان العربية
لتجاري ارتباطا كبريا بالنشاط الزراعي والصناعي، إذ أن التجارة آنذاك كانت يرتبط النشاط ا :أمهية النشاط التجاري

تشمل منتجات زراعية مثل التوابل و األفاوية  واألعشاب الطبية و األخشاب و أنواع احلبوب و الفواكه، ومنتجات 
ملستخرجة من الطبيعة مثل الزجاج صناعية مثل العطور و امللبوسات واألواين املرتلية مثل الغضار و الفخار، واملصنوعات ا

وكلما كانت البلدان مليئة باحملاصيل الزراعية والصناعية، كلما كانت أكثر . والرخام والياقوت والذهب والفضة وغريها
) الصني واهلند وما جاورمها من جزر وبلدان(ونظرا ملا تزخر ا بلدان جنوب شرق آسيا  .البلدان جذبا للنشاط التجاري

يل زراعية متنوعة وصناعات، فقد كانت من أهم البلدان اليت كان التجار املسلمون يفدون إليها جللب ما ا من من حماص
  .السلع الصاحلة للتجارة

وقد عملت التجارة على خلق عالقات جتارية بني العديد من البلدان، وذلك عن طريق جلب السلع التجارية املتوفرة 
كما علمت التجارة على خلق عالقات ثقافية وفكرية . بلد اآلخر اليت ال تتوفر فيها هذه السلعبكثرة يف بلد ما وبيعها يف ال

بني عدة بلدان، وذلك عن طريق نشر العادات واملعتقدات الدينية والفكرية، منها نشر الدين اإلسالمي عن طريق التجارة 
  .يف جنوب شرق آسيا وجنوب شرق أفريقيا

ية كبرية يف نشاطها التجاري، ومن أمهها مصر واليمن وعمان وذلك ما وضحه املقدسي وقد متيزت بعض البلدان بأمه
، والسبب يف ذلك يرجع إىل ما ذه البلدان من سلع جتارية، وإىل ١)من أراد التجارة فعليه بعدن أو عمان أو مصر: (بقوله

                                                
، ١، دار احياء التراث، العريب، بريوت، طاألقاليملتقاسيم يف معرفة احسن ا): هـ ٣٨٠(املقدسي، ابو عبد اهللا حممد بن امحد ايب بكر ت -١

،أدم مرت، احلضارة اإلسالمية يف القران الرابع اهلجري، ترمجة حممد عبد اهلادي أبو ريدة، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، ٤٣، ص ١٩٨٧
 .٣٢٢م،ص ١٩٤١/هـ١٣٦٠القاهرة،
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تعمل كوسيط جتاري بني الصني واهلند  فمثال كانت عدن. أن هذه البلدان كانت تعمل وسيطا جتاريا بني عدة بلدان
كذلك كانت مصر تعمل . وعمان  وكانت عمل تعمل كوسيط جتاري بني عدن والبصرة وسرياف واهلند والصني وغريها

كوسيط جتاري بني احلجاز وعدن والشام وبلدان الروم واملغرب والسودان، ولذلك أصبحت هذه البلدان من أهم البلدان 
  .نشاط التجاري يف العصور اإلسالمية والوسيطةاليت أزدهر فيها ال
ولذلك من . كان للرياح أمهية كبرية يف تسري السفن أو املراكب التجارية وغريها يف مجيع حبار العامل :أمهية الرياح

م واملعل: (وذلك ما يوضحه ابن ماجد بقوله. الضروري معرفة مواسم هبوب الرياح الصاحل للسفر البحري يف مجيع البحار
  .١)مجيع الدنيا ألا مرتبة على األرياح) أسفار(املاهر ال ختفى عليه مجيع األرياح، ومواسم 

واملوسم الصاحل لسفر املراكب التجارية وغريها من ميناء عدن ومسقط إىل اهلند والصني وما حوهلما من بلدان، هي 
و ذلك خالل فترتني إحدامها من شهر إبريل إىل مايو  .الرياح املومسية اجلنوبية الغربية، وهي الرياح املتجه حنو الشرق

  .والثانية من شهر أغسطس إىل سبتمرب، أما شهر يوليو فهو موسم غلق السفر من وإىل عدن
يف حني أن املوسم الصاحل لسفر املراكب التجارية وغريه من الصني واهلند وما حوهلما من بلدان إىل ميناء عدن 

الشمالية الشرقية، وهي الرياح املتجهة حنو الغرب، وهي الرياح اليت ب يف منتصف أكتوبر  ومسقط فهي الرياح املومسية
  . ٢حىت مارس

وعن هذه املواسم حيذر ابن ماجد من السفر يف األيام القليلة الباقية من موسم الرياح اليت ال تكفي لوصول املراكب 
  .٣التجارية وغريها إىل املراسي املطلوب االجتاه إليها

. تنوعت طرق سري املراكب التجاري من عدن إىل اهلند والصني وما حوهلما من دول والعكس :الطريق التجاري البحري
  :فقد كانت السفن واملراكب التجارية اليت تريد السفر من ميناء عدن حنو تلك البلدان تسلك طريقني مها اآليت

السواحل إىل مواين عمان مث فارس، مث السند مث اهلند مث ماليزيا مث وهو من ميناء مبحاذاة : الطريق احملاذي للسواحل:األوىل
وال يتطلب السري يف هذا الطريق الوصول إىل الصني من عدن مبركب واحد، . إندونيسيا مث اهلند الصينية مث مواين الصني

ومن اهلند قد تذهب مراكب  .ولكنه قد يصل املركب التجاري إىل عمان أو فارس أو اهلند مث يعود منها مبا جلبه من سلع
والسري ذا الطريق له عدة أسباب،  .وما مييز هذا الطريق أنه يسلك مبحاذاة السواحل. جتارية أخرى إىل الصني والعكس

منها صغر حجم املراكب التجارية، وعدم مساح موسم الرياح لسفر هذه املراكب يف أي وقت وسط البحر، ومنها التعامل 
، وميكن ٤املتعددة، عن طريق شحن وتفريغ أو بيع وشراء أنواع البضائع التجارية يف املوانئ املختلفة التجاري بني املدن

ويف هذا الطريق جيب أن تسري املراكب التجارية أو السفن بعيدة بقدر كايف عن  .السفر ذا الطريق يف مجيع أوقات السنة
  .٥ اخللجان الداخلة يف الرب فيصيبها الضرر أو التلفسواحل البحر حىت ال تصطدم بالرؤوس اخلطرة أو الدخول يف

يف هذا الطريق تسري املراكب التجارية وغريها من عدن أو عمان خمترقة وسط البحر حىت تصل : الطريق وسط البحر:الثاين
ون بطريقة مباشرة والسري يف هذا الطريق إىل مواين هذه البلدان قد يك. إىل مواين اهلند والصني وما حوهلما من جزر وبلدان

ويتالءم هذا الطريق مع كرب حجم املراكب التجارية، فقد كانت  .دون التوقف، أو عرب التوقف يف حمطة أو عدة حمطات
التاسع امليالدي حتمل كمية كبرية من البضائع التجارية، و أعداد من /بعض املراكب التجارية يف بداية القرن الرابع اهلجري

                                                
م، عن الفوائد البن ماجد، ١٩٨٢، ١العرب، دار العودة، بريوت، نشر مركز الدراسات اليمين، طفن املالحة عند : حسن صاحل شهاب -١

 .٣٢٥،نقالُ عن الفوائد ألبن ماجد،ص ١٨٧ص

 .٨٩م، ص٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ٢عمان و تارخيها البحري، ط: جمموعة -٢

 .١٩٢فن املالحة عند العرب،ص : شهاب -٣

 .٣١٥م، ص ١٩٨٠، ٩،ط٢العصر العباسي األول، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، جحسن ابراهيم حسن، تاريخ اإلسالم،  -٤

 .٢٢٥فن املالحة عند العرب،ص : شهاب -٥
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يف اية الكرب ويف املركب ألف ومائتا رجل من التجار والنواخذة  والبانانية والتجار : (اكب كانتالتجار منها ثالثة مر
  . ١وغريهم من صنوف الناس وفيها من األموال واألمتعة ما ال يعرف مقداره الكثري

ن وبني بلدان جنوب ومن أهم احملطات التجارية اليت يتم فيها التبادل التجاري بني عدن وعما :أهم احملطات التجارية
يف ) كانتون(يف اهلند الصينية، وخانفو ) صندل فوالت(يف ماليزيا، و ) كله بار(يف اهلند، و ) كوبلني(شرق آسيا هي كومل 

وكان زمن سري الرحلة بني احملطة واألخرى من هذه احملطات آنذاك يستغرق شهرا قمريا، خبالف أوقات التوقف  .٢الصني
  .اد الغذائية، أو العملية التجارية من بيع وشراء للبضائع التجاريةللتزود باملياه واملو

وعلى ذلك قد تستغرق الرحلة من عدن أو عمان إىل الصني والعودة منها سنة كاملة ملن أراد االلتزام مبواسم السفر، 
  .مواسم السفر األخرىوقد تستغرق سنة ونصف أو سنتني ملن أراد املكون أو االنتظار لعملية البيع والشراء ومواعيد 

سيتناول هذا املوضوع أهم املراكز التجارية يف كل من الصني وماليزيا واهلند ومصر، باإلضافة إىل  :أهم املراكز التجارية
  :ميناء عدن باآليت

التاسع امليالدي، عندما /برز دور ميناء عدن يف النشاط التجاري خالل النصف الثاين من القرن الثالث اهلجري :ميناء عدن
هـ وظهور ثورة الزنج يف البصرة فيما بني سنة ٢٤٧تأثر النشاط التجاري للبصرة، بعد قتل اخلليفة املتوكل العباسي سنة 

وا مرفأ : (ميناء عدن بقوله) م٨٩٧/هـ٢٨٤( تـ وآنذاك وصف اليعقويب. م٨٨٣-٨٦٩/هـ ٢٧٠هـ حىت ٢٥٥
وهذه إشارة واضحة على أمهية نشاط عدن التجاري مع الصني وبلدان حبر سالهط وهو . ٣)مراكب الصني وسالهط

التاسع امليالدي فشمل /مث أتسع نشاط ميناء عدن التجاري يف أواخر القرن الثالث اهلجري .البحر الغريب لتايالند وبورما
ثري من البلدان، وأصبحت عدن أحد املرافئ الدولية الكبرية اليت يتعامل معها التجار رغم عدم توفر املياه واملزروعات الك
من املرافئ العظام وال زرع ا وال ضرع، وا ... عدن: (بقوله) م٩١٣/هـ٣٠٠(وذلك ما وصفه ابن خرداذبة تـ. ا

، وهكذا مشل نشاط ٤)لصني والزنج واحلبشة وفارس والبصرة وجدة والقلزمالعنرب والعود واملسك ومتاع السند واهلند وا
مث أزداد نشاط ميناء عدن التجاري خالل القرن الرابع اهلجري وما  .م عدة بلدان٩/هـ٤ميناء عدن التجاري أواخر ق

، كما وصفها  ٥)دهليز الصني وفرضة اليمن وخزانة املغرب: (بعده، ولذلك جاء وصف نشاطها التجاري البحري بأا
وكانت عدن املركز التجاري الكبري بني افريقية وبالد العرب، ونقطة ارتكاز التجارة بني اهلند والصني : (آدم متز بقوله

  :وذلك لعدة أسباب منها اآليت. ٦)ومصر
تعة، والعديد كرب حجم احلمولة التجارية للمراكب، واليت كان املركب الواحد حيمل الكمية الكبرية من األموال واألم -١

 .٧من التجار قد يصل عددهم إىل ألف ومائتني رجل
قرب املسافة للتجارة البحرية عن التجارة الربية، حيث كانت املراكب التجارية تسري من عدن إىل أطراف الصني  -٢

 .وتعود منها يف سنة واحدة
رض اخللفاء العباسيني إىل القتل وجود احلروب والصراعات السياسية والعسكرية على طرق التجارة الربية، منها تع -٣

هـ إىل ٢٥٥هـ وظهور ثورة الزنج يف البصرة منذ سنة ٢٤٧منهم اخلليفة املتوكل، العباسي الذي قتله األتراك سنة 

                                                
 .١٦٥، ص ت.عجائب اهلند بره وحبره، جزائره، دار صادر ، بريوت، د: ن شهريار الناخذاهببزرك  -١

جنلو املصرية، يعقوب بكر، دار الكتاب العريب، القاهرة ، نشر مكتبة األ:ترمجةالعرب واملالحة يف احمليط اهلندي، : جورج فاضلو حوراين -٢
 .٩١عمان و تارخيها البحري، ص: ، جمموعة٢١٩، صم ١٩٥٨القاهرة، 

 .٨٠،صم١٩٨٨، ١، كتاب البلدان ، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط) ٢٨٤(امحد بن ايب يعقوب ، ت: اليعقويب  -٣

، ص م١٩٨٨، ١املسالك واملمالك، دار احياء التراث العريب، بريوت ، ط) هـ٣٠٠(عبيد اهللا بن عبد اهللا  ت: بو القاسمابن خرداذبة، ا -٤
 .١٠٩م،ص١٩٥٠-هـ١،١٣٧٠،بدر الدين حي الصيين، العالقات بني العرب والصني، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،ط٦١

 .٨٥ص  ،األقاليماحسن التقاسيم يف معرفة ، املقدسي٥

 .٢/٣٧١آدم متز، احلضارة اإلسالمية، ص  ٦

 .١٦٥، ص عجائب اهلند بره وحبره ،بزرك -٧
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هـ، باإلضافة إىل احلروب اليت دارت يف املشرق يف عهد الصفارين والساميني والبوهيني و الغزنويني، فأثرت ٢٧٠
 .لبضائع التجارية على الطريق الربي عرب بغداد ونشطت التجارية عرب عدنتلك احلروب على نقل ا

ظهور دول مستقلة عن اخلالفة العباسية يف مصر والشام واليمن منها ظهور الدولة الفاطمية يف مصر والشام منذ  -٤
عدن إىل مصر  التاسع امليالدي واليت عملت على تشجيع النشاط التجاري البحري عرب/منتصف القرن الرابع اهلجري

 .والشام ومنها إىل أحناء الدولة البيزنطية
  :التاسع امليالدي نورد اآليت/وعن دور نشاط مدينة عدن التجاري يف القرن الرابع اهلجري :دور ميناء عدن التجاري

مرسي إىل آخر  وهم التجار الذين ينقلون البضائع التجارية من بلد إىل آخر أو من: أا ميناء تستخدم لتجار البحر:أوال
) م٩٧٧/هـ٣٦٧(وابن حوقل تـ) م٩٠٢/هـ٣٤٠(وذلك ما يوضحه االصطخري تـ. بواسطة املراكب التجارية

وهذه من أهم الصفات اليت . ١)وعدن مدينة صغرية وإمنا شهرا ألا فرضة على البحر يرتهلا السائرون يف البحر: (بقوهلما
  .ارة العابرة يف البحر إىل عدة بلداناتصفت ا عدن آنذاك أا حمطة جتارية للتج

فقد كانت عدن تشكل : أا حمطة جتارية يتم فيها بيع وشراء أنواع السلع التجارية القادمة إىل عدن من عدة بلدان :ثانيا
سيا باإلضافة إىل أا كانت مركزا رئي. مركزاً رئيسيا للتجارة القادمة من الصني والتجارة الذاهبة والقادمة من املغرب

كما اتصفت عدن بكثرة النشاط التجاري و بكثرة منازهلا وسكاا وكثرة . للتجارة القادمة من أحناء اليمن والذاهبة إليها
سي فضال عن أا أصبحت مدينة جذب بلد جتاري لكل التجار، وذلك ما يصفه املقد. التجارة فيها

خفيف، دهليز الصني وفرضة اليمن وخزانة ملغرب بلد جليل عامر آهل حصني عدن : (، بقوله)م٩٩٠/هـ٣٨٠(تـ
وهكذا جاء هذا الوصف مدلال على زيادة النشاط ). ومعدن التجارات كثرية القصور، مبارك على من دخله مثر ملن سكنه

  .م٩/هـ٤التجاري ملدينة عدن يف ق 
وأخشى إن أنت دخلت عدن فسمعت أن : (وهذا ما وصفه املقدسي بقوله: أا مدينة متيزت بكثرة األرباح التجارية:ثالثا

رجال ذهب بألف درهم فرجع بألف دينار، وأخر دخل مبائة فرجع خبمسمائة، وأخر بكندر فرجع مبثلة كافورا طلبت 
  .٢)اليت تشد إليها الرحال(كما وصفها بأا إحدى املدن ). نفسك التكاثر

فقد كانت أموال العشور التجارية اليت تصل إىل ميناء  :أا مصدر رئيسي لألموال للدول احلاكمة لليمن أو عدن:رابعا
وقد رووا أنه يصل إىل خزانة السلطان : (عدن تشكل مورداً مهماً حلكام عدن واليمن وذلك ما يوضحه املقدسي بقوله

التجاري ، ورمبا يعين ذلك أن ثلث أموال خزانة السلطان تأتيه من التجارة، وال أعتقد أن العشور ٣)ثلث أموال التجارة
كما أوضح ذلك ابن حوقل أثناء ما كانت عدن تابعة حلكام زبيد وهم حكام الدولة الزيادية، . تبلغ ثلث أموال التجار

العاشر امليالدي /وذلك خالل حكم أيب اجليش إسحاق بن إبراهيم الذي حكم هذه الدولة يف منتصف القرن الرابع اهلجري
ملراكب العشرية مما ال يقع مبوافقة وضمان، ويعمل باألمانة، فرمبا زادت املراكب ويصل إليها من جباية عدن عن ا: (بقوله

  .٤)ونقصت واملرتفع له يف السنة عن هذا املكان على التغريب مائتا ألف دينار عثري
 تعددت مواين الصني التجارية الواقعة على األر اليت تصب يف: أهم مراكز الصني التجارية مع عدن وعمان وسرياف

نصف ) الجوان شو(ومخدان أو الزيتون ) كانتون(و خانقو ) هانوي(البحر، واليت تصل إليها املراكب التجارية مثل لوقني 
  :ذلك باآليت

                                                
ابن  ،٢٥، صم١٩٣٧مسالك املمالك، دار صادر، بريوت، مطبعة بريل ): هـ ٣٤٠(االصطخري، ابو إسحاق إبراهيم بن حممد ت -١

 .٤٤م، ص١٩٧٩أبو القاسم بن حوقل، صورة األرض، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، ط، : حوقل

 .٩٢،٧٣، ٨٤ص ،األقاليماحسن التقاسيم يف معرفة ، املقدسي -٢

 .٩٨ص  ،األقاليماحسن التقاسيم يف معرفة ، املقدسي -٣

 .٣٢ص  بن حوقل، صورة األرض،ا -٤
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 .، واليت يصل إليها التجار املسلمون وفيها أنواع السلع التجارية١أو توكني وهي أول مرافئ الصني): هانوي(لوقني  -١
وقد وصفها . ملوانئ التجارية يف الصني واليت يفد إليها التجار العرب واملسلمونوهي من أهم ا): كانتون(خانقو  -٢

تدخل ... وهي مدنية عظيمة على ر أكرب من دجلة يصب إىل حبر الصني : (بقوله) م٩٥٧/هـ٣٤٥(املسعودي تـ
لصنف وغريها من هذا النهر سفن التجار الواردة من بالد البصرة وسرياف وعمان ومدن اهلند و جزائر الزابج وا

 .٢)خالئق من الناس مسلمون ونصارى و يهود وجموس: (، كما ذكر املقيمني ا بأم)املمالك باألمتعة واجلهاز
وهي من أهم املرافئ يف الصني ألا مقر ملك الصني، وقد اتصفت بنظام ختطيطها ): جوان شو(مخدان أو الزيتون  -٣

ارع طويل وعريض، وفيه من اجلهة الشرقية امللك ووزيره ومجيع أجهزة وهي أا مقسومة إىل قسمني يفصل بينهما ش
دولته من قضاة وجنود ودواوين، وال يسمح فيه بإقامة باألسواق أو تواجد العامة، وفيه من اجلهة الشرقية امللك 

ة، ويف اجلهة ووزيره ومجيع أجهزة دولته من قضاة وجنود ودواوين، وال يسمح فيه بإقامة األسواق أو تواجد العام
 .٣الغربية من الشارع األسواق والتجارة والرعية واملرية

أو خانكو وسوسة أو ) هانج تشو(وقانطو ) تشوان(باإلضافة إىل ذلك هناك عدة مدن جتارية أخرى مثل خانقو 
. ة الدولةوكما يبدو أن مخدان هي صني الصني أو صني كالن ألا كانت عاصم. سوجة، وصني الصني أو الصني الكبرية

وقد اتصفت مجيع مواين الصني أا تقع على األر اليت  .٤كما يبدو أن قانطو هي قانصور اليت كانت تقع أخر الصني
تصب يف البحر، ولكل ميناء خور يسمح بقدوم املراكب التجارية اليه، كما تتميز كل مدينة أو ميناء بأسواق جتارية 

إليه، كما متيزت باألمن والنظام والعدل، وهذا بدوره أدى إىل اتساع النشاط التجاري وحركة للمراكب التجارية القادمة 
وعن  .٥ألهل الصني وحصوهلم على األموال الكثرية، فسهل ذلك عليهم تشيد العمائر وحتسني أحواهلم وأحوال بالدهم

اق وهي اليابان فإن النشاط التجاري مدن البلدان اليت تقع شرق الصني مثل سيال أو السيلي وهي كوريا وجزيرة الواق و
مل يصل إليها من العرب أحد من : (للعرب واملسلمني مل يصل إليها إال نادراً وذلك ما ذكره املسعودي عن السيلي بقوله

فيها الذهب الكثري ومن دخلها من : (وأوضح ابن خرداذبة بالد الشيال بقوله. ٦)إال النادر من الناس... العراق وال غريه 
  .٧)ملسلمني استوطنها لطيبهاا

واليت كانت هلا عالقة جتارية مع البلدان العربية ) ماليزيا(ومن البلدان واجلزر اليت تقع بني الصني وشبه جزيرة املاليو 
صندر (وهي يف شبه جزيرة اهلند الصينية واليت كان يوجد ا مرفأ ) عدن وعمان وسرياف والبصرة(واإلسالمية منها 

،وجزيرة )سومطرة(من احملطات املهمة املوصلة إىل الصني، وكذلك جزر اندونيسيا من أمهها جزيرة الراميوهي ) فوالن
التجاري يوضح برزك أن ) جاوة(واليت كان يوجد ا الكثري من السلع التجارية، وعن اتساع نشاط الزابج ) جاوة(الزابج

شاهد يف سوق الصيارف وحده ما يصل إىل مثامنائة صرييف  أحد التجار شاهد فيها ماال حيصى من األسواق العظيمة، كما
يف ملقا أو املاليو أو ماليزيا أهم مواين التجارية بني البلدان العربية ) كله بار(ميثل ميناء : كله بار .٨عدا صيارف بقية البلد

على منتصف الطريق وذلك ملا تتميز به من موقع جغرايف  فهو يقع . العربية واإلسالمية وبلدان جنوب شرق آسيا والصني

                                                
 .٦٧ص  ملمالك،املسالك وا ،ابن خرداذبة -١

، ٥مروج الذهب، حتقيق حممد حمي الدين، دار الفكر، بريوت، ط هـ،٣٤٥ابو احلسن على بن احلسني بن علي ت  املسعودي، -٢
 .١/١٣٨ص م،١٣٧٣هـ، ١٣٩٣

 .١٣٠الصيين، العالقات بني العرب والصني، ص  ،١٤٦-١/١٤٥ املسعودي، مروج الذهب، -٣

العرب واملالحة يف : جورج فاضلو حوراين ،١٣٠، الصيين، العالقات بني العرب والصني، ص ٦٨ص  املسالك واملمالك، ،ابن خرداذبة -٤
 .٢١٥م، ص١٩٥٨جنلو املصرية، القاهرة، يعقوب بكر، دار الكتاب العريب، القاهرة ، نشر مكتبة األ:احمليط اهلندي، ترمجة

 .١/٩٠م، ١٩٨٩ ١نزهة املشتاق يف اختراق االفاق، عامل الكتب، بريوت، ط: )هـ ٥٦٠(ت .حممد بن حممد إدريس: اإلدريسي -٥

 .١/١٥٦املسعودي،، مروج الذهب، -٦

 .٦٨ص  املسالك واملمالك، ،ابن خرداذبة -٧

 .١٣٧، ص عجائب اهلند بره وحبره ،بزرك -٨
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وإليه يتم وصول املراكب العربية واملراكب الصينية ويتم فيها عملية . التجاري بني الصني وبني عمان وسرياف وعدن
بالد كله، وهي النصف من طريق الصني أو حنو ذلك وإليها ينتهي : (التبادل التجاري وذلك ما يوضحه املسعودي بقوله

فيجتمعون مع من يرد من ] م٩٤٣/هـ٣٣٢أي يف سنة [ني والعمانيني يف هذا الوقت مراكب أهل اإلسالم من السريافي
  ).أرض الصني يف مراكبهم

وقد جاء حتول مدينة كله بار إىل مدينة رئيسية للتبادل التجاري بني العرب واملسلمني وبني جتار الصني منذ سنة 
وذلك نتيجة للصراع السياسي والعسكري الذي  .التاسع امليالدي/م،وحىت نصف القرن الرابع اهلجري٨٧٧/هـ ٢٦٤

حدث يف الصني والذي أسفر عن قتل الكثري من جتار العرب واملسلمني، كما أسفر عن عدم السماح للمراكب التجارية 
م وفيما بعد سنة ٨٧٧/هـ ٢٦٤أما قبل سنة . الصينية من الوصول إىل البالد العربية واإلسالمية الوصول إىل الصني

م فقد كانت املراكب التجارية ألهل الصني تصل إىل عمان وعدن وسرياف، واملراكب التجارية ألهل ٩٤٣/هـ٣٣٢
  .١اإلسالم تصل إىل الصني

ساروا من كله (يف ماليزيا أو املاليو بكل من عدن وعمان فقد ذكرت املصادر أن بعض التجار ) كله بار(وعن عالقة 
  .٣يوما ٤٨يف زمن قدره ) من كله إىل أن دخل بكالء عمان(ضا كما سار أحد التجار أي. ٢)وسلموا إىل عدن

. تعد بالد اهلند من أهم البلدان اليت هلا عالقة جتارية كبرية مع بلدان املسلمني مثل عمان وسرياف والبصرة وعدن: اهلند
  :وإذ أعطينا وصفا قصريا ألهم مواين اهلند التجارية فهي اآليت

وميناء كمباي الذي يوجد على خور .  اهلند ومن أهم املراكز التجارية مع املسلمنيميناء كجرات بعد من أشهر مواين
يسمح بدخول املراكب التجارية، وكانت السفن العربية حتمل إليها اخليول وتعود منها بأنواع السلع، وميناء ديو الذي 

ع على أكرب خور ببالد املليبار باهلند وإليها ويق) ماجنلور(، باإلضافة إىل مرسي منجرور ٤يوجد به أنواع البضائع التجارية
القادمة من الصني وبالد املسلمني ) هلا خور عظيم تدخله املراكب الكبار(، )هيلي(يفد معظم جتار فارس واليمن وميناء 

املهل ويقصده التجار من الصني وجاوة وسيالن و) مرساها من أعظم مراسي الدنيا(يعد ) قالقوط(ومدينة . والذاهبة إليها
وهي من أحسن بالد املليبار باهلند وأسواقها حسان وا ) كيلون(، وميناء كومل )وجيتمع ا جتار األفاق(واليمن وفارس 

  .٥مجاعة كثرية من التجار املسلمني
يشكل ر النيل أمهية كبرية حلركة النشاط التجاري ملصر، كما تشكل مدينة الفسطاط  :أهم املراكز التجارية يف مصر

تؤيت هذه املدن والكور كلها يف املاء وحيمل ما : (أهم مدينة جتارية فيما بني مدن مصر، وذلك ما ذكره املسعودي بقوله
  .٦)يكون من الطعام واألمتعة إىل فسطاطها، فتحمل السفينة الواحدة محل مائة بعري أو أقل أو أكثر

فيما بني مواين مصر وبني دول العامل مثل مواين الشام  كما حتتل سواحل مصر أمهية كبرية يف النشاط التجاري الدويل
وذلك ما أورده السيوطي عن . واألندلس واملغرب واحلجاز واليمن واحلبشة) فرنسا(والدولة البيزنطية وإيطالية و فرجنة 

 احلرمني واليمن ومصر فرضة الدنيا حتمل خريها إىل من سواها فساحلها مبدينة القلزم حيمل منه إىل: (مصر وموانيها بقوله

                                                
 .١/١٤٠املسعودي،، مروج الذهب، -١

 .٩٧، ص عجائب اهلند بره وحبره ،بزرك -٢

-السريايف، أيب عمران موسى بن رباح األوسي،الصحيح من اخبار البحار وعجائبها، حتقيق يوسف اهلادي،دار إقراء،بريوت -٣
 .١٥٩ص،. م٢٠٠٦/هـ١،١٤٢٦دمشق،ط

 م ، عامل املعرفة ، الكويت ، ١٤٩٨ – ٦٦١ - هـ ٩٠٤ -٤١جتارة احمليط اهلندي يف عصر السيادة اإلسالمية : شوقي عبد القوي عثمان -٤
نعيم زكي فهمي، طرق التجارة الدولية و حمطاا بني الشرق و الغرب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ، وانظر ١٨٧-١٨٦، ص ١٥١العدد 

 .١٧٤-١٧٠، ص م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣

/ د ،٥٦١،٥٦٨-٥٦٠ت،ص .، بريوت، درحلة ابن بطوطه، دار صادر :)هـ ٧٧٩( ابن بطوطه، ابو عبد اهللا حممد بن ابراهيم ت  -٥
 .١٧٣،١٧٧م، ص١٩٨٠القاهرة، : دار املعارف: ابن بطوطة ورحالته، حتقيق ودراسة وحتليل: حسني مؤنس

 .٢٠ - ١٩م، ص ١٩٨٦هـ ،١٣٨٨، ١املسعودي، التنبيه واإلشراف، دار التراث، بريوت، ط -٦
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واهلند والصني وعمان والسند والشحر، وساحلها من جهة تنيس ودمياط والفرما فرضة بالد الروم واألفرنج وسواحل 
الشام والثغور إىل حدود العراق، وثغر اإلسكندرية فرضة اقريطس وصقلية وبالد املغرب، ومن جهة الصعيد حتمل إىل بالد 

ويف هذا املوضوع سنذكر أهم املراكز التجارية املصرية اليت هلا عالقة . ١)واحلجاز واليمن الغرب والنوبة والبجة واحلبشة
  :جتارية مع عدن باليمن باآليت

تظهر أمهية ميناء عيذاب أا كانت مقصدا لتجار الذهب اليت كان يوجد يف وادي العالقي وما حوله  :عيذاب -١
م، أصبحت عيذاب من ٩/هـ٣الدولة البيزنطية يف منتصف القرن ، وعندما تعرضت مصر والشام هلجمات ٢من مناطق

وعن أمهية مرسى عيذاب التجاري . املوانئ التجارية اهلامة يف مصر باإلضافة إىل أا كانت حمطة لعبور احلجاج إىل مكة
واحلجاز  عيذاب على ساحل البحر املاحل يركب الناس منه إىل مكة: (ذلك بقوله) م٨٩٧/هـ٢٨٤(يوضح اليعقويب تـ

 .٣)واليمن، وتأتيه التجار فيحملون الترب والعاج وغري ذلك يف املراكب
: بقوله) م١٢٢٨/هـ٦٢٦(وعن أمهية النشاط التجاري فيما بني عيذاب وعد يوضح ذلك ياقوت احلموي تـ

ري أمهية حبر كما يوضح العم. ٤)عيذاب بليدة على ضفة حبر القلزم هي مرسى املراكب اليت تقدم من عدن إىل الصعيد(
ومن هذا البحر مسالك التجار إىل عدن مث إىل ما أرادوا من اهلند : (القلزم يف العالقة التجارية بني مصر واليمن بقوله

  .وبذلك تشكل عيذاب من أهم املراسي التجارية فيما بني مصر واليمن. ٥)واليمن واحلبشة
الفسطاط، باإلضافة إىل أا ملتقى احلجاج تعترب قوص حلقة وصل جتاري بني مرسى عيذاب ومدينة  :قوص -٢

حفيله األسواق متسعة املرافق كثرية اخللق لكثرة الصادر والوارد من احلجاج والتجار ... قوص: (وصفها ابن جبري بقوله
ة اليمنيني واهلنديني وجتار أرض احلبشة ألا حمط أنظار اجلميع، وحمط للرحال وجممع الرفاق، وملتقى احلجاج املغارب

وقوص مدينة : ( ، كما يصفها العمري بقوله٦)واملصريني واإلسكندريني ومن يتصل م، ومنها يفوزون بصحراء عيذاب
وهي أول حمطة ركاب جتار اهلند واحلبشة واليمن واحلجاز الواصلون من البحر املاحل ... على شرق النيل يف أعلى الصعيد
 .وص وسيط جتاري بني عيذاب والفسطاط، وبذلك تعد ق٧)من صحراء عيذاب وا املكاسب

مدينة (تعد الفسطاط أهم مدينة هلا نشاط جتاري مع الكثري من بلدان ومدن املشرق واملغرب، فهي  :الفسطاط -٣
... هو مصر يف كل قول ألنه قد مجع الدواوين وحوى أمري املؤمنني: (وصف املقدسي نشاطها التجاري بقوله. ٨)عظيمة

وال أكثر مراكب من ...خزانة املغرب ومطرح املشرق عامر املوسم ليس يف األمصار آهل منهأؤجل من مدنية السالم 
جييء أبدا إليه مثرات الشام ... وكنت يوماً أمشي على الساحل واتعجب من كثرة املراكب الراسية والسائرة... ساحله

ة والروم، جتارته عجيبة ومعايشته مفيدة وأمواله واملغرب، وتسري الرفاق إليه من العراق واملشرق، ويقطع إليه مراكب اجلزير
 .، هذا الوصف يبني النشاط التجاري للفسطاط مع عدة بلدان٩)كثرية

                                                
 .١/٢٨ت، .القاهرة، د ، نشر مكتبة الثقافة الدينية،)هـ٨٤٥(املقريزي، تقي الدين أيب العباس امحد بن علي، ت -١

 .٥٥ص  م، ١٩٨٧اجلغرافيا والرحالت، دار الكتاب اللبناين املصري، : ، نقوال زيادة٥١ابن حوقل، صورة األرض، ص -٢

عبد العزيز  ،٩٤، ص م١٩٨٨، ١حياء التراث العريب، بريوت، طإالبلدان ، دار كتاب ، ) ٢٨٤(امحد بن ايب يعقوب ، ت: اليعقويب  -٣
  سامل ،

 .٤/١٧١م، ١٩٨٤معجم البلدان، دار صادر، بريوت، ) : هـ ٦٢٦(قوت بن عبد اهللا احلموي تيا -٤

فؤاد ، املعهد العلمي  أمين: ، حتقيقاألمصاريف ممالك  األبصارمسالك ): هـ ٧٤٩(العمري، شهاب الدين امحد بن حيىي بن فضل اهللا ت -٥
 .٨٧، ص الفرنسي لالثار الشرقية بالقاهره، د،ت

 م،  ص١٩٦٤/هـ١٣٨٤ري، رحلة ابن جبري، دار صادر، بريوت، ابن جب -٦

 .٨٦األمصار، ص يف ممالك  األبصارلعمري،مسالك ا -٧

 .١١١، ص ت.سة، دار احياء التراث العريب، بريوت، ديالق النفعاال): هـ ٦٣٠(ابن رستة، ابو على امحد بن عمر ت -٨

 .١٦٩-١٦٧ص  ،األقاليماحسن التقاسيم يف معرفة ، املقدسي -٩
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يعترب القلزم من املوانئ املصرية القدمية وقد مسيت باسم حبر القلزم أو القلزم مسي ا، وهذا دليل على  :القُلْزم -٤
تقع يف مكان قريب من أهم مدن مصر وهي الفسطاط و اإلسكندرية  وهي قريبة من السويس، ونتيجة ألا. قدمها

مدينة (والفرما، فقد كانت هلا عالقات جتارية كبرية مع احلجاز واليمن، وقد وصف اليعقويب نشاط القلزم التجاري بأا 
اكب وأهلها أخالط من على ساحل البحر فيها التجار الذين جيهزون املرية من مصر اىل احلجاز واليمن، وا مراسي املر

وأما القلزم فإا مدينة على : (كما أوضح األصطخري و ابن حوقل نشاطها التجاري بقوهلما. ١)الناس جتارها أهل يسار
. ٢)وهي تامة العمارة ا فرضة مصر والشام ومنها حتمل محوالت الشام ومصر واليمن وسواحل البحر... سفري البحر

وا قصور جليلة ومتاجر مفيدة، ... بلد قدمي على طريق حبر الصني: (زم التجاري بقولهكذلك وصف املقدسي نشاط القل
وعلى ذلك فقد كان نشاط القلزم التجاري معظمه مع مواين احلجاز . ٣)هي خزانة مصر وفرضة احلجاز ومؤتة احلاج

 .  واليمن ومنها مواين الصني واهلند
نت السلع التجارية تنقل منها إىل بلدان الدولة البيزنطية باإلضافة إىل هي من أهم املوانئ املصرية اليت كا :الفرما -٥

وقد كانت البضائع التجارية اليت تصل إىل القلزم من مواين اليمن واحلجاز والصني واهلند، تنقل منها على . الشام واملغرب
وقد وصف . ري بني عدة بلدانومنها تنقل إىل سائر البلدان، وهي تشكل حلقة وصل جتا. ٤ظهور اجلمال إىل الفرما

حيمل إليها مجيع املمالك احمليط ذين البحرين من أنواع األمتعة والطرائف، والتحف : (املسعودي نشاطها التجاري بقوله
من الطيب واألفاوية والعقاقري واجلواهر والرقيق وغري ذلك من صنوف املأكل واملشارب واملالبس، فجميع البلدان حتمل 

، وعلى ذلك تعمل الفرما وسيطا جتاريا بني القلزم ومصر )جممع الطرق(كما وصفها املقدسي بأا . ٥)فيها إليها وتفرغ
 .والدولة البيزنطية والشام

متجر الشرق (، كما يتميز بأا ٦)السفن املراكب العظام(من املراسي اهلامة يف مصر واليت ترسو فيها  :تنيس -٦
 .التجارية من القلزم والفسطاط حتمل إىل سائر مواين الدولة البيزنطية والشام واملغربإليها تصل البضائع . ٧)والغرب

هي من أهم املوانئ املصرية اليت هلا نشاط جتاري واسع مع بلدان املشرق واملغرب منها مواين الشام  :اإلسكندرية -٧
واإلسكندرية : (ري نشاطها التجاري بقولهوقد أوضح العم. ومواين الدولة البيزنطية وإيطاليا وفرنسا واألندلس واملغرب

كما ) هي فرضة الغرب واألندلس وجزائر الفرنج وبالد الروم إليها ترد شوانيها وجتلب بضائعها ومنها خترج أغراضها
باإلضافة إىل . ٨)وإليها وى ركائب التجار براً و حبراً من كل فج عميق ومكان سحيق: (وصف حركتها التجاري بقوله

 .٩ت أسواق اإلسكندرية بأا فسيحة ومبنية من الرخام أرضها وحيطاا وأا نظيفة ال تتسخ فيها الثيابإىل ذلك وصف
يشكل التجار العامل احملرك للنشاط التجاري، إذ بواسطتهم يتم معرفة أنواع السلع الصاحلة للعملية  :عناصر التجار

رف على البلدان اليت توجد ا أنواع السلع والبلدان اليت حتتاج هلذه التجارية، واليت هلا فائدة أو مردود مايل، كما يتم التع
السلع، وقد اشتركت عدة عناصر يف السفر للعمل التجاري إىل عدة بلدان، من أمههم العرب، الفرس، والبيزنطيني، 

                                                
 .٩٨ص  البلدان ،، كتاب ليعقويبا -١

ابن ،٣٣م، ص ١٩٣٧مسالك املمالك، دار صادر، بريوت، مطبعة بريل، ): هـ ٣٤٠(بن حممد ت إسحاقإبراهيماالصطخري، ابو  -٢
 .٥٣ص حوقل، صورة األرض، 

 .١٦٧ص  ،األقاليماحسن التقاسيم يف معرفة ، املقدسي -٣

 .٣٩١أدم مرت، احلضارة اإلسالمية، ص ص ،  املمالك،االصطخري،مسالك  -٤

 .١٩املسعودي، التنبيه واإلشراف، ص  -٥

 .٩٦ص  البلدان ،، كتاب ليعقويبا -٦

 .٢٠٣ص  ،األقاليماحسن التقاسيم يف معرفة ، املقدسي -٧

 .٨٩-٨٨األمصار، ص يف ممالك  األبصارلعمري،مسالك ا -٨

 .١١٣، ص سةيالق النفع،االةابن رست -٩
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م النشاط التجاري وسنذكر أه. أما من حيث ديانة هذه العناصر فكانوا مسلمني ويهود ونصارى وجموس. والصني واليهود
  :هلذه العناصر باآليت

اشتهرت بعض العناصر العربية يف السفر للعمل التجاري إىل أحناء العامل اإلسالمي مشرقه ومغربه، وأكثر  :العرب -١
أبعد : وقالوا: (من كانت هلم مهارة يف هذا العمل التجاري آنذاك هم أهل العراق واليمن وذلك ما وصفه ابن الفقيه بقوله

س جنعة يف الكسب بصري ومحريي ومن دخل فرغانة القصوى، والسوس األقصى، فال بد أن يرى فيها بصريا أو النا
. ٢كما ذكر ابن حوقل أن الكثري من جتار سجلماسة باملغرب كانوا من أهل العراق من البصرة والكوفة وبغداد. ١)محرييا
 .ن أهل اليمنوكما هو معروف أن الكثري من سكان البصرة والكوفة كانوا م. ٢وبغداد

أما عن نشاط العرب التجاري فيما بني الصني والبالد العربية، فقد كان العرب أكثر من عمل يف التجارة فيما بني 
فقد ذكرت املصادر أن الكثري من جتار . فقد ذكرت املصادر أن أكثر من عمل يف التجارة بني هذين البلدين. هذين البلدين

وعن كرب حجم . ٣)جممع جتارات العرب(كما كان ا .  الصني للعمل التجارييف) كانتون(العرب كانوا يقصدون 
إن مملكة العرب ال يقومها بلدا آخر من البلدان األجنبية يف (النشاط التجاري للبالد العربية مع الصني يوضحه القول التايل 

ان وسرياف والبصرة  واليمن نشاط جتاري ، كما كان للعرب من أهل عم٤)كثرة ما يدخر ا من البضائع املتنوعة الغالية
  .جتاري مع اهلند والصني

كما اشتهر الفرس يف السفر للعمل التجاري، فقد كان الكثري من جتار الفرس من أهل سرياف يقصدون  :الفرس -٢
 . ، وعدن وغريها من البلدان٦، وزيلع٥يف الصني للتجارة، وأيضا كانوا يعملون يف التجارة يف جدة) كانتون(

وعن النشاط التجاري للعرب والفرس معا فقد كانوا يشتركون يف السفر التجاري إىل عدة  :والفرسالعرب  -٣
الفرس (وكان ). أكثر من يقصدهم التجار الفرس والعرب(يف الصني كانت ) كانتون(بلدان من ذلك أن مدينة خانقو 

 .٧)يركبون املراكب إليهم من سرياف والعرب من البصرة
ووجدت : (املسلمني على النشاط التجاري للكثري من حبار العامل آنذاك أوضحه املسعودي بقولهوعن سيطرة التجارة 

وقد اعتاد التجار املسلمون . ٨)نواخذة حبر الصني واهلند والسند والزينج واليمن والقلزم واحلبشة من السريافيني والعمانيني
  .٩)م اال مسلم منهمال يقبلون ان حيكم عليه(املسلمون يف البلدان اليت يتاجرون معها أن 

نشطت عدة عناصر أخرى يف السفر للعمل التجاري بني العديد من املدن والبلدان، من  :عناصر عدة بلدان -٤
أمههم أهل األندلس ونصارى الدولة البيزنطية وكان أكثر نشاطهم مع بلدان العامل اإلسالمي يف الشام ومصر واملغرب 

رة مع العرب واملسلمني فكانت مراكبهم تصل إىل عمان وسرياف كما نشط جتار الصني يف التجا. ١٠واألندلس
 .١١والبصرة

                                                
أدم مرت، احلضارة اإلسالمية،  ،٥٣م، ص ١٩٨٨،  ١دار احياء التراث العريب، بريوت، ط): هـ ٢٩٠(ابن الفقيه، ابو بكر امحد بن حممد  -١

 .٣٢٢ص 

 .٦٥ابن حوقل، صورة األرض، ص -٢

 .١٢١السريايف، الصحيح من اخبار البحار وعجائبها، ص  -٣

 .عن احد كتاب الصني ،٣٧٧أدم مرت، احلضارة اإلسالمية، ص  -٤

 ص ، االصطخري،مسالك املمالك، -٥

 .٤٨ص ابن حوقل، صورة األرض،  -٦

 .١٠، نقالً عن املروزي، ص ٢٣٤ص  اجلغرافيا والرحالت،: ، نقوال زيادة -٧

 .١٢٨ص  املسعودي، مروج الذهب، -٨

 أدم مرت، احلضارة اإلسالمية، ص، ٢٧٧ص ابن حوقل، صورة األرض،  -٩

 .١٨١، ٧٦ص ، صورة األرض، ابن حوقل -١٠

 . ١٤٠ص املسعودي، مروج الذهب، -١١
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وقد لقي . يعترب اليهود آنذاك من أهم العناصر اليت عملت يف النشاط التجاري بني بلدان املشرق واملغرب :اليهود -٥
سالمية وبلدان ومدن الدولة التجار اليهود ترحيبا وتسهيال كبريين يف العمل بالنشاط التجاري من بلدان ومدن اخلالفة اإل

يف حني أن . والسبب يف ذلك يرجع إىل كون اليهود آنذاك جتارا فقط وليسوا قوة حماربة تتصف باحلالة العدائية. البيزنطية
التجار املسلمني كانوا أحيانا ال يستطيعون الذهاب للعمل التجاري إىل مدن ومواين الدول البيزنطية يف حالة اشتعال 

كان التجار العرب . اخلالفة اإلسالمية والدولة البيزنطية، جتنبا للتعرض لألسر أو مصادر األموال والعكساحلرب بني 
البيزنطيون ال يستطيعون الذهاب للعمل التجاري إىل بلدان ومواين اخلالفة اإلسالمية عند اشتعال احلرب بني الدولة 

ولذلك حتاشى التجار املسلمون والبيزنطيون . ر أو مصادرة األموالالبيزنطية واخلالفة اإلسالمية خوفا من وقوعهم يف األس
وهذا قلل من نشاطهم التجاري، وجعل التجار اليهود هم األكثر . من العمل التجاري عند استمرار احلرب بني بلدام

 :آليتوتصف التجاري لليهود با. نشاطا يف التجارة بني بلدان اخلالفة اإلسالمية ومدن الدولة البيزنطية
يسافر التجار اليهود بتجارم يف املراكب يف البحر املتوسط من أحناء الدولة البيزنطية من القسطنطينية  :الطريق األول

، ويسريون إىل الفرما مبصر ومنها حيملون بضائعهم التجارية على ظهور اجلمال إىل مرسى القلزم )فرنسا(وإيطاليا وفرجنة 
ب ويسريون إىل مرسى اجلار أو جدة يف احلجاز أو ميناء عدن باليمن، مث يسريون منها إىل مث حيملون جتارم يف املراك

ومن هذه البلدان جيلبون أنواع السلع التجارية ويعدون حبرا إىل عدن مث إىل القلزم ومنها إىل الفرما مث . السند واهلند والصني
  .ي يف إيطاليا وإقليم بروفانس بفرنساإىل أحناء مواين الدولة البيزنطية مثل القسطنطينية وأمالف

يتجهون من مواين الدولة البيزنطية عرب البحر املتوسط إىل إنطاكيا يف الشام ومنها برا إىل اجلابية مث إىل  :الطريق الثاين
بغداد عرب ر الفرات ومنها يسافرون إىل عمان مث إىل السند واهلند والصني، ومن هذه البلدان يعدون بأنواع البضائع 

وبغداد إىل أنطاكيا ومنها حبراً إىل مدن الدولة البيزنطية أو يتجهون اىل التجارية ذا الطريق عرب عمان وسرياف والبصرة 
وهكذا سري التجار اليهود من نشاطهم التجاري بني . ١مرسى عدن مث اىل القلزم مبصر ومنها اىل مدن الدولة البيزنطية

  . بلدان العامل آنذاك
متثل السلع أو البضائع التجارية املستوردة واملصدرة أهم الدعامات الرئيسية اليت سامهت يف إبراز  :السلع التجارية

وأهم السلع التجارية املستوردة من الصني . النشاط التجاري البحري فيما الصني واهلند وبني ميناء عدن واملوانئ املصرية
  :واهلند وما بينهما من جزر وبلدان هي اآليت

قنا، اخليزران، الساج، األنبوس، البقم، النارجيل، الكافور، الصندل، السنبل، الكركدن، العرب، املسك، القسط، ال
الزبادي، الفلفل، القرفة، القرنفل، احلديد، الرصاص، الذهب، العود القماري، العود اهلندي، العود الصنفي وهو أفضل 

باإلضافة إىل وجود سلع أخرى مثل . الصيين، الياقوت، الدار صييناألعواد، احلجر الصيين، الغضارة الصيين اجليد، احلرير 
  .٢احلنطة والشعري واألرز وقصب السكر

السلع التجارية املستوردة من اليمن وعمان هي اللؤلؤ، والعنرب، والورس، والبغال واحلمري، واللبان واخليول  -
  .والياقوت

دم واجلواري والغلمان والديباج وجلود اخلز وجلود الثعالب السلع التجارية املستوردة من الدولة البيزنطية هي اخل -
كما كان جيلب من جزيرة قربص املصطكي اجليد وامليعة الكثرية واحلرير . ٣واألسود والفراء والسمون والسيوف

                                                
م، ص ١٩٨٨، ١املسالك واملمالك، دار احياء التراث العريب، بريوت ، ط) هـ ٣٠٠(عبيد اهللا بن عبد اهللا  ت: بة، ابو القاسمذابن خردا -١

 .٣١٤-٣١٢أدم مرت، احلضارة اإلسالمية، ص ، ١٣٢-١٣١

 ٥٦٠(ت .إدريسحممد بن حممد : ، اإلدريسي٦٧-٦٢ص  بة،املسالك واملمالك،ذابن خردا، ١٥٥-١٥٢ص  املسعودي، مروج الذهب، -٢
 .٨٠- ٧٣، ص م١٩٨٩  ١نزهة املشتاق يف اختراق االفاق، عامل الكتب، بريوت، ط): هـ

  .١٣١، ٦٩ص  بة،املسالك واملمالك،ذابن خردا -٣
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ردة ومن أهم السلع املستو. ٢كما جتلب اجللود من جزيرة دهلك وباضع، والزمرد والذهب و العاج من النوبة.١والكتان
  .٣من مصر أنواع الثياب واألردية امللونة

وأفضل أنواعه جتلب من فارس إىل أحناء البلدان إىل كل من املغرب ) ماء الورد(ومن السلع التجارية الرائجة آنذاك 
  .٤ومصر واليمن والصني واهلند) فرنسا(واألندلس وفرجنة ) الدولة البيزنطية(وبالد الروم 

ية أا تشكل إيرادا ماليا للمدن واملوانئ أو املراكز التجاري اليت تصل إليها هذه السلع وتظهر أمهية السلع التجار
  :واملتمثلة يف احلصول على ضرائب ورسوم وعشور جتارية عن هذه السلع من ذلك اآليت

ويف سنة . ٥كانت السفن التجارية املتجه حنو الصني تدفع رسوما يف مرسى كومل يف اهلند تبلغ ألف درهم
  .٦م  ورد مركب جتاري إىل عمان من الصني بلغت عشوره التجارية ألف ألف درهم٩١٢/هـ٣٠٠

كما . كذلك كانت املراسي املصرية تتقاضى ضرائب كثرية منها اليت تؤخذ يف مرسى تنيس مبصر تبلغ ألف دينار يوميا
رسى الفرما ايضاً يتقاضى ضرائب كان مرسى اإلسكندرية يتقاضى ضرائب كثرية على املركب القادمة من الغرب وكان م

كما كانت مواين الدولة البيزنطية مثل إنطاكيا وطرابزندة حتصل على ضرائب  .٧كثرية على املراكب القادمة من الشام
ومن أعظم جبايام وأكثر وجوه أمواهلم ضريبية بلد أطرابزندة وأنطاكيا : (جتارية كثرية وذلك ما يوضحه ابن حوقل بقوله

. وذلك يرجع إىل كثرة النشاط التجاري بني الدولة البيزنطية وبالد اإلسالم). من أخذ ما يرد من بلد اإلسالماملرسومة 
فضالً عن ذلك فقد كان القيم على . كما كانت هلم غنائم كثرية، تتحصلها املراكب احلربية البيزنطية من سواحل الشام

  .٨)من أمثان األمتعة واملراكب واملسلمني مبا يزيد على مال امللك(حتصيل هذه األموال يستأثر 
كان للصراع السياسي والعسكري الذي :أثر الصراع السياسي والعسكري على التجارة بني الصني والبالد العربية

  :م أثره على النشاط التجاري بني البالد العربية والصني خنتصر توضح ذلك باآليت٨٧٥/هـ٢٦٢حدث يف الصني سنة 
) يانشو(م حدث نزاع سياسي وعسكري بني ملك الصني وبني أحد الصينيني واملسمي ٨٧٧/هـ ٢٦٤يف سنة 

والذي متكن جتميع الكثري من الصينيني حوله، حىت صار له جيشا عظيما وقوة كبرية، فاجته لشن الغارات املتعددة على 
واليت حشد إليها جيشا كبريا ) خانقو(ومن أهم هذه املدن هي مدينة . وعلى املدن التابعة له) هي جونغ(ملك الصني 

وقد أدى ذلك إىل قتل مائيت ألف شخص ممن كانوا . وحاصرها حصارا شديدا، أسفر عن متكنه من االستيالء عليها بالقوة
ومنهم الكثري ممن كانوا يعملون يف النشاط التجاري بني الصني والبالد . يف املدينة من املسلمني والنصارى واليهود واوس

عن (فأسفر ذلك ) كانتون(كما أدت هذه احلرب إىل قطع غابات جتار دود القز اليت كانت حول مدينة خانقو . ةالعربي
جبيوشه إلكمال حماربة ملك الصني واالستيالء ) يانشو(وبعد ذلك سار   ).انقطاع احلرير الصيين وجهازه إىل ديار اإلسالم

وآنذاك أضطر ملك الصني إىل . ه يف إحدى املناطق املتامخة للتبتعلى مدن الصني األخرى، فتمكن من هزمية امللك وحصر
وبعد سنة من ). يانشو(فسار هذا اجليش حملاربة . االستنجاد مبلك الترك ابن خافان، فاجنده بنحو أربعمائة ألف فارس

ري شرائع الصني أدى هذا الصراع إىل تغي .وقتله، وإعادة ملك الصني إىل حكمه للصني) يانشو(احلرب انتهت زمية 
السياسية والقانونية منها استقالل كل حاكم والية بواليته، مع إعالن والئهم األمسى مللك الصني دون إرسال األموال له، 

                                                
 .١٨٥ص ابن حوقل، صورة األرض،  -١

 .٥٥ص ابن حوقل، صورة األرض،  -٢

 .١٧٠ص ،األقاليماحسن التقاسيم يف معرفة ، املقدسي -٣

 .٢٦١-٢٦٠ص ابن حوقل، صورة األرض،  -٤

جنلو املصرية، يعقوب بكر، دار الكتاب العريب، القاهرة ، نشر مكتبة األ:العرب واملالحة يف احمليط اهلندي، ترمجة: جورج فاضلو حوراين -٥
 .٢١٢م، ١٩٥٨القاهرة، 

 .١٠٧، ص عجائب اهلند بره وحبره ،بزرك -٦

 .١٨١ص ،األقاليماحسن التقاسيم يف معرفة ، املقدسي -٧

 .١٧٩صابن حوقل، صورة األرض،  -٨
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كما أدت إىل أن كل والية صاغت هلا أنظمة وقوانني حبسب سيطرا . فقبل ملك الصني منهم بالطاعة له ومكاتبته بامللك
 .١ة حكامها املستقلني بعيدة عن القوانني العامة للملك اليت كانت ختضع مجيع الواليات هلاعلى األرض وقوا وحاج

كذلك أدت أحداث الصني هذه إىل زيادة فرض الضرائب والرسوم على التجار العرب واملسلمني مما أدى إىل امتناعهم عن 
حكام الصني إىل ظلم من قصدهم من التجار  وامتدت يد: (الذهاب إىل الصني، وذلك ما يوضحه أبو زيد السرايف بقوله

من نواخدة العرب وأرباب املراكب فألزموا التجار ماال جيب عليهم وغلبوهم على أمواهلم واستجازوا ما مل جيز الرسم به 
 .٢)همقدميا يف شيء من أفعاهلم، األمر الذي أدى إىل امتناع السفن والربانبة واألدالء بسرياف وعمان عن الذهاب إىل بالد

ملتقى التجارة العربية والصينية، كوا تقع يف ) كله بار(وكذلك أدت هذه األحداث إىل أن تصبح مدينة  .٢)همبالد
بالد كله بار، وهي النصف من طريق : (منتصف الطريق املوصلة بني عمان والصني، وذلك ما أشار إليه املسعودي بقوله

أي سنة [ من السريافيني والعمانيني يف هذا الوقت  الصني أو حنو ذلك، وإليها تنتهي املراكب أهل اإلسالم
  ).فيجتمعون مع من يرد من أرض الصني يف مراكبهم] م٩٤٣/هـ٣٣٤

وبذلك أصبح ال يسمح للتجار العرب واملسلمني الوصول إىل الصني إال يف مراكب الصني والعكس ال يسمح للتجار 
م  يسمح بوصول إىل عمان وسرياف ٨٧٧/هـ٢٦٤سنة  الصينيني الوصول إىل عمان وسرياف وعدن، بينما كان قبل
وقد كانوا يف بدء الزمان خبالف ذلك وذلك أن مراكب : (والبصرة ومنها إىل عدن وذلك ما أشار إليه املسعودي بقوله

وكذلك املراكب ختتلف من . الصني كانت تأيت بالد عمان وسرياف وساحل فارس وساحل البحرين واألبلة والبصرة
م عادت العالقات التجارية العربية الصينية إىل سابق ٩٤٣/هـ٣٣٢وفيما بعد سنة ). ليت ذكرا إىل ها هناكاملواضع ا

وهكذا كان تأثر الصراع العسكري والسياسي على . ٣عهدها بوصول املراكب التجارية العربية إىل الصني والعكس
  .النشاط التجاري

منذ بداية القرن الرابع :والعرب واملسلمني) البيزنطيني(ني الروم األثر السياسي والعسكري على النشاط التجاري ب
م بدأ الضعف السياسي والعسكري للقوى اإلسالمية، كما بدأ ٩٣٢/هـ٣٢٠التاسع امليالدي وبالتحديد سنة /اهلجري
ن اإلسالمية لنقل يعملون على االستفادة من النشاط التجاري، وذلك بإرسال التجار الروم إىل البلدا) البيزنطيني(الروم 

وقد تكن هؤالء التجار الروم من استقطاب . األخبار من مجيع املدن واألمصار اإلسالمية اليت كانوا يتعاملون معها جتارياً
أسفر ذلك عن . جتار بعض البلدان اإلسالمية وحكامها مقابل منح التجار املسلمني السماح للعمل يف التجارة يف بالد الروم

وذلك ما يوضحه ابن حوقل عندما حتدث . الغارات املتعددة على املدن الثغرية اإلسالمية واالستيالء عليها بداية شن الروم
وأنفذوا مراكبهم بالتجارة إىل بلد اإلسالم ورجاهلا جيوسونه ويتفقدونه ويستنبطون أخباره، مث يرجعون : (عن الروم بقوله

، ويصلون بذلك إىل دواخله وسهله وأوعاره مبرأى من سالطني وقد علموا حاله إليهم باخلربة فيتحكمون يف مضاره
اإلسالم ومنظر، ومساعدة من أكثرهم على ما جيبونه وتقوية للعدو بفاخر السالح ونفيس املتاع، ورغبة يف يسري من 

هم والبالء يفتل احلطام يعود عليهم من جتارة يعملوا إىل بلد الروم، فتعود خبسيس من األرباح والنار حتت ذلك تضرم علي
أدت هذه االستفادة للروم من النشاط التجاري لتجارهم يف البلدان  ).فيما يأخذونه، والشؤم يربم عليهم فيما يأتونه

كما أدت إىل استمرار الروم يف شن الغارات املتعددة . اإلسالمية إىل سقوط بعض املدن التابعة للمسلمني مثل طرسوس
وقد أحل الروم يف : (وذلك ما يوضحه ابن حوقل بقوله. منها سواحل الشام وسواحل مصر على سواحل البلدان اإلسالمية

على سواحل الشام بالفارة ونواحي مصر، فهم خيتطفون مراكبهم من كل أوب ] م١٠/هـ٤أي منتصف ق [هذا الوقت 
أو الروم من االستيالء وكذلك متكن البيزنطيون  ).ويأخذونه من كل جهة وال غياث وال ناصر، ومن للمسلمني بناظر

                                                
 .١٣٣الصيين، العالقات بني العرب والصني، ص ،١٣٩-١٣٨ص املسعودي، مروج الذهب، -١

، ١اإلسالم حىت سقوط اخلالفة العباسية، نشر دار النهضة العربية، القاهرة، طعطية القوصي، جتارة مصر يف البحر األمحر منذ فجر  -٢
 .٢/٦٧، عن اخبار الصني واهلند، ٦١م، ص ١٩٧٦

 .١٤٠ص  املسعودي، مروج الذهب، -٣
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وبذلك استفاد الروم . ١على الكثري من جزر البحر املتوسط اليت كانت تابعة للمسلمني مثل صقلية ومالطا وكريت وقربص
  . من النشاط التجاري يف توظيفه خلدمة العمل السياسي والعسكري

  :خلامتةا
العاشر امليالدي كان فيه النشاط التجاري البحري أكثر اتساعاً وازدهاراً من /مما سبق يتضح أن القرن الرابع اهلجري 

كما أن النشاط التجاري البحري بني . النشاط التجاري البحري، وذلك لكرب حجم التجارة احململة على السفن التجارية
وكان هذا النشاط التجاري البحري يسري عرب حمطات جتارية . غريها من البلدان الصني والبلدان العربية كان أكثر متيزاً عن

تعمل كوسيط جتاري بني بلد وأخر العتماد السفن التجارية يف سريها على حركة الرياح املومسية الشمالية الشرقية 
  .وهي اليت حتدد مواقيت سري السفن من ميناء اىل آخر. واجلنوبية الغربية

  

                                                
 .١٨٥- ١٨٠،١٨٤، ص ابن حوقل، صورة األرض -١
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يدرك  هناك،من يتابع موضوع األقليات املسلمة يف قارة آسيا بصورة عامة حيث تتجمع معظم األقليات املسلمة  إن
فهي , هلم أي نفوذ وليس, احليلة ةأبعاد احملنة العظيمة اليت حتيط بكثري من هذه األقليات، ألم مجاعات مستضعفة قليل

فتظل  ،بأي دور سياسي أو اقتصادي للقيامكما أن إمكاناا املادية صغرية وال تؤهلها , بعيدة عن كل مواطن السلطة
وبدأت اجم تلك  ،األغلبية عن أنياا فيهاقوةخصوصا بعد أن كشرت , على أمرها كما هو يف الصني لوبةمغ عفةمستض

  .إلخراجها عن دينها بالقوة دون رمحة أو هوادة, مستغلة ضعفها وحاجتها, وتضغط عليها وتضطهدها, لمةاألقليات املس
  :وصل اإلسالم الصني بطرق ثالث وقد, وثالثها مساحة بعد روسيا وكندا, أول دول العامل سكاناً والصني

ا وما حوهلا من مقاطعات تقع ومع أ, وهو ما خيص تركستان الشرقية الىت تقع ىف غرب الصني, الفتح طريق -١
 .لذلك يعترب سكاا اليوم أقلية ضمن دولة الصني, ضمن العامل اإلسالمى إال أا اليوم ختضع الحتالل الصني

العهد املغوىل من  وكان, وخاصة املناطق ااورة لتركستان الشرقية, الدعوة واالنتقال ىف املناطق الداخلية طريق -٢
 .سالم ىف املناطق الداخلية من الصنيأكثر العهود النتشار اال

  .١والدعوة ىف املناطق الساحلية الشرقية لبحريةالتجارة ا طريق -٣
 عربعندما , الفتوحات اإلسالمية إىل غرب الصني منذ القرن األول اهلجرى اجتهت: الفتح اإلسالمى غرب الصني:  أوالً

مث " فرغانة"و" أشروسنة"و" الشاش: "، وفتح املمالك السيحونية الثالث"ر سيحون"القائد العظيم قتيبة بن مسلم الباهلى 
وجعلها قاعدة إسالمية، ويأ لفتح " كاشغر"دخل أرض الصني، وأوغل يف مقاطعة تركستان الشرقية، ووصل إىل إقليم 

الوليد " األموى، واخلليفة "هـ٩٥ سنة"واىل العراق واملشرق " يوسف الثقفي احلجاج بن"باقى بالد الصني لوال أن وفاة 
يتوقف عند هذا احلد، لكنه أجرب ملك الصني على  جعلته -أكرب مؤيدين هلذا الفتح وكانا–" هـ٩٦ سنة" "بن عبد امللك

ويف فترات ضعف اخلالفة العباسية قامت يف املنطقة , بعد سقوط اخلالفة األموية باسينيدانت حلكم الع مث .٢دفع اجلزية
، بعد ما اعتنق اخلان )م ٩٣٤ -هـ ٣٢٢( الشرقية، سنة  تاناإلسالم يف تركس وتوطدجمموعة من الدول املستقلة، 

ور الوقت أصبح شرق وأسلم إلسالمه معظم السكان، ومبر ،، الذي أصبح حاكما لإلقليم اإلسالم"ستاتول بوجرا"
حكمها املغول بعد قضاء جنكيز خان على الدولة اخلوارزمية سنة  مث,تركستان مركزا رئيسيا من مراكز اإلسالم يف آسيا

  .٣)م١٢٣١= هـ ٦٢٨(
حىت وجدت جاليات , املسلمون من تركستان الشرقية يدخلون الصني جتاراً ودعاة بدأ:طريق الدعوة والتجارة الربية: ثانياً

عصر مملكة يوان  ىفعامة  بصفةالصني  ىفاإلسالم قفزة واسعة  وحقق, يانغ شو ةإسالمية كبرية ىف بعض املدن مثل مدين
  .١.الصني بعدما أطاح قوبالى خان حبكومة أسرة سونغ شالىت تربعت على عر, ٤)م١٣٦٨ -١٢٧١(املغولية 

                                                
 .١٣٦ص -)م١٩٩٥املكتب اإلسالمى ببريوت سنة ( سالميةاألقليات اإل -شاكر حممود١

) م١٩٨٨دار اهلالل ببريوت سنة (البلدان  فتوح - البالذرى: واملعارك اليت خاضها قتيبة يف بالد ما وراء النهر روبتفاصيل احل: راجع٢
ببريوت سنة دار التراث (  طربيال تاريخ, ٢٨٧ص  ٢ج) م١٩٨٠بريوت سنة (اليعقويب  تاريخ, ٥٢٢، ٥٢١، ٥١٨، ٥١٦ص

 . ٥٠٤، ٥٠٣، ٤٨٠، ٤٧٣، ٤٧٠، ٤٦٣، ٤٥٥، ٤٣٧-٤٣٦، ٤٣٢، ٤٢٥ ص٦ج)هـ١٣٨٧

 .٢٢ص ٤٤ج) م١٩٩٣الكتاب العرىب ببريوت سنة  دار(تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  -الذهىب٣

  :احلاكمة أو األنظمة القائمة، وهي ألسرالصينيون تارخيهم إىل سبع مراحل حسب ا يقسم٤
  ).م٩٠٧ -٦١٨. (القدمي التاريخ :عهد تانغ -١
  ).م١٢٧٦ - ٩٢٠. (هـ٦٧٥ -  ٣٠٨ :عهد سونع -٢
  ).م١٣٦٧ - ١٢٧٦. (هـ٧٦٩ - ٦٧٥ ":العهد املغويل"عهد يوان  -٣
  ).م١٦٤٢ - ١٣٦٨. (هـ١٠٥٢ - ٧٧٠ :عهد منغ -٤
  ).م١٩١١ - ١٦٤٤. (هـ١٣٢٩ - ١٠٥٤  ":العهد املانشوري"عهد تسونغ  -٥
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األمر , متيزت سياستها جتاه املسلمني بقدر معقول من االعتدال والود أحياناً فقد) م١٦٤٢ -١٣٦٨(أسرة مينغ  أما
وظهور , وأعداد كبرية من املساجد بنيت ىف ظل تلك األسرة, الذى انعكس على امتيازات عديدة منحت للمسلمني

 مسلم ىف الصني حول األساتذة ألنه أول عامل ستاذالعديد من العلماء املسلمني أشهرهم خوونغ تشو الذى يلقبونه بأ
أسرة  وجاءت .٢وأدخل التعليم الديىن ضمن مسؤولية اإلمام ورسالة املسجد, املساجد إىل مدارس ىف القرن السادس عشر

أفرزت  قد  وكانت األوضاع املستقرة للمسلمني يف الصني ،) م١٦٤٤ -هـ ١٠٥٤( سنة  املانشو إىل احلكم يف الصني
الشيخ : احلديث والفقه والتوحيد، باإلضافة إىل قيادات فكرية رفيعة املستوى، مثلعلوم القرآن و يف  علماء متخصصني

الفقيه املرموق، الذى كان يقوم بالتدريس " مافوتشو"و ،الذى يعترب أول من كتب عن الدين باللغة الصينية" وانج داي يو"
ن االضطهاد والعذاب للمسلمني يف الصني، وبدأ عهد أسرة مانشو بداية ال تبشر خبري؛ إذ بدأت محلة م. والتأليف معاَ

مطالبني باحلرية ) م١٦٤٨ -هـ ١٠٥٨(سنة  - ألول مرة يف تاريخ الصني-اضطر املسلمون خالهلا إىل رفع السالح 
واألرواح، وقتل مئات اآلالف من املسلمني، وقُمعت ثورات املسلمني بقسوة  اءالدينية، وهو ما كلفهم الكثري من الدم

ىل حد املذابح واإلبادة اجلماعية، وكانت هذه الفظائع جتري خلف أسوار الصني، دون أن يدري ا أحد شديدة وصلت إ
  .٣يف العامل اإلسالمي

, واجتهوا إليها جتاراً ودعاة, املسلمون اىل الصني ىف بداية األمر عن طريق البحر وصل: طريق التجارة البحرية: ثالثاً
‘ ويانغ تشو, فوصلوا إىل مدن تشوان تشوا, ومنها اجتهوا إىل الداخل, مدينة كانتون وكانت أول مدينة استقروا فيها هى

أغسطس  ٢٥املصادر الصينية أن أول مندوب عرىب وصل إىل الصني ىف  وتذكر .وهانغ تشو على ضفاف ر يانغ تسى
ولكنها مل تذكر األسباب الىت , والتقى بإمرباطور الصني فاوتسنغ, مبعوثاً من اخلليفة عثمان بن عفان) هـ٣١(م ٦٥١سنة 

عربية أن ملك الصني هو بينما تذكر املصادر ال, ٤دعت خليفة املسلمني عثمان بن عفان إلرسال وفده للقاء اإلمرباطور
بعد أن استنجد به يزدجرد ملك الفرس بعد هزميته ىف معركة اوند أمام , الذى بادر بإرسال مبعوثيه إىل خليفة املسلمني

وإزاء ذلك بعث اخلليفة عثمان , فأرسل مبعوثيه, فأراد إمرباطور الصني أن يقف على حقيقة هذه القوة الصاعدة, املسلمني
بلغ عدد البعثات اإلسالمية إىل الصني أيام األمويني ست  كما. ٥والتبليغ بالدين اجلديد, الصني للتحية برسله إىل ملك

حيث , وكان للمسلمني ىف كانتون حيام االجتماعية والسياسية اخلاصة م, وأيام العباسيني اثنىت عشرة بعثة, عشرة بعثة
كما وجدت جالية إسالمية ىف , نهم يتوىل أمورهم باسم ملك الصنيوهلم شيخ م, كانت هلم حملة خاصة م غرىب املدينة

, ومنهم شرف الدين التربيزى, والتقى ابن بطوطة أثناء زيارته للصني بعلماء املدينة, وبىن ا املساجد, مدينة تشوان تشو
  .٦بناها املسلمون ا املساجد واملدارس الىت اروز, كما زار ابن بطوطة مدينة هانغ تشو, الكازروىن ينوبرهان الد

قامت , م١٤٠٥ضعف املغول وزوال حكمهم من تركستان بعد وفاة تيمور لنك سنة  بعد: الصني لتركستان احتالل
بعد أن ) م١٧٦٠ -هـ ١١٧٤(الصينيون على تركستان الشرقية سنة  استوىلمث , عدة دول إسالمية ىف منطقة تركستان

تركية إىل داخل  عائلة٢٢٠٠٠ مسلم،ونفى  مليونعن  مايزيدصينية وقتها ضعف أمر املسلمني ا، وقتلت القوات ال
الصينيون نظام البكوات الذي كان قائما ا، ووحدوا أقسام تركستان يف والية واحدة، كما اتبعت  وألغى, الصني
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ة، وهذا ما يسمى إىل هذه املنطق صينية استيطانية يف تركستان الشرقية؛ حيث عملت على نقل كتل بشرية سياسة الصني
  .١"تركستان الشرقية ينيتص"بسياسة 

من دخول  ومتكن، واستمرت سنتني، )م١٨٢٦ - هـ١٢٤٢(سنة  ثورةجهانكري :املسلمون بثورات عنيفة، منها وقام
 -هـ ١٢٧٢(ثورة سنة : ومنها .٢بكني حيث لقى مصرعه ىلوسيق إ, ولكنه هزم ىف معركة ر اخلون, كاشغر
متكن املسلمون  وقد, على الصينيني ىف عدة معارك وانتصر، "يعقوب بك"اليت استمرت عشرين عاما، بقيادة ) م١٨٥٥
، وذلك أثناء الصراع مع أسرة مانشو، ومل جتد هذه )م١٨٦٥ -هـ ١٢٨٢(من االستقالل بتركستان الشرقية سنة  أثناءها

وإعدام , عليه وعلى أفراد أسرته القضاءآخر األمر من هزميته و ومتكنتالصينفىاعترافًا من العامل، الدولة الوطنية تأييدا وال 
حتويل تركستان إىل مقاطعة صينية ىف  ومت .٣م١٨٧٦/ هـ١٢٩٤مايزيد على ألف من أنصاره ىف وقت واحد سنة 

  .٤وجعل أورجمى عاصمة هلا -اجلديد وطنأى ال -وتسميتها سنكيانج, م١٨٨٤نوفمرب سنة  ١٨مرسوم صدر ىف 
, )م١٩٤٩ - ١٩١١(هذه السنوات مبثابة التقاط األنفاس بالنسبة للمسلمني  كانت :ىف العهد اجلمهورى املسلمون

ومت , فعادت وفود احلجاج إىل بيت اهللا احلرام, بالعامل اإلسالمى موجتددت صال, فتزايدت خالهلا معاهدهم ومدارسهم
وبلغ جمموع الصينيني الذى درسوا ىف األزهر خالل هذه الفترة مخسة وثالثني , نيني للدراسة ىف األزهرإيفاد مبعوثني صي

هذا مل يستسلم شعب تركستان  ورغم .٥ولكن واجهتهم مشكلة عدم اعتراف حكومة الصني بشهادام, شخصاً
 سنة  ركستان الشرقية ضد الصنيثورة عارمة يف ت قامتف, لالحتالل الصيىن مهما تغريت مسميات نظم احلكم فيه

إىل وحدات إدارية، فبدأ " بك شاكر"، كان سببها تقسيم احلاكم الصيين املنطقة اليت حيكمها )م١٩٣١ -هـ ١٣٥٠(
من قبل رئيس الشرطة، فامتأل الناس غيظًا وحقدا على الصينيني، وتظاهروا بإقامة  مسلمة  التذمر، مث وقع اعتداء على امرأة

كانت ثورة عنيفة،  لقد.مع حراسه البالغ عددهم اثنني وثالثني جنديا فلوقتلوه أثناء احل, ئيس الشرطةحفل على شرف ر
اعتصم خالهلا بعض املسلمني يف املرتفعات، ومل تستطع القوات الصينية إمخادها، فاستعانوا بقوات من روسيا مل تجد نفعا 

، واقتربوا من "طرفان"، وسيطروا على "شانشان"واستولوا على مدينة مع بركان الغضب املسلم، فانتصر املسلمون عليهم، 
احلكومة الصينية دئة األوضاع فعزلت احلاكم العام؛ غري أن املسلمني كانوا  وأرادت .قاعدة تركستان الشرقية" أوروجمي"

، وطرودا احلاكم العام قبل أن تعزله الدولة، وتسلم قادة املسلمني السلطة يف "أوروجمي"قد متكنوا من االستيالء على 
 أن رضخت لألمر الواقع، واعترفت مبا الوالية، ووزعوا املناصب واملراكز على أنفسهم، فما كان من احلكومة الصينية إال

امتدت الثورة إىل منطقة تركستان الشرقية كلها، وقام عدد من  وقد .حدث، وأقرت لقادة احلركة باملراكز اليت تسلموها
دها أي املال الكبري، فوج" ثابت دامال"واستولوا عليها، وكان فيها " كاشغر"الزعماء باالستيالء على مدم، مث اجتهوا إىل 

، فقد جاء إىل الثائرين يف كاشغر "عبد النياز بك"أو " ةنيازخوج"أما  ،"كاشغر اإلسالمية"وأعلن قيام حكومة , فرصة
اجلمهورية اإلسالمية يف "وأعلن قيام حكومة جديدة باسم , ليفاوضهم وينهي ثورم، إال أنه اقتنع بعدالتها، فانضم إليهم

على املبادئ اإلسالمية، وقد اختري  -)م١٩٣٣نوفمرب  ١٢ -هـ ١٣٥٢رجب  ٢١(وكان ذلك يف -" تركستان الشرقية
حتالفت روسيا مع  فقدتلبث هذه احلكومة طويالً،  ومل .٦رئيسا لس الوزراء" ثابت دامال"رئيسا للدولة، و" ةنيازخوج"

ومتكن اجليش ,  تركستان الغربيةالصني ضدها خشية قيام دولة إسالمية ىف تركستان الشرقية دد مصاحلها االستعمارية ىف
مجادى  ٦(يف " نياز خوجة"ألف جندي، بعدما استشهد ) ٨٠(مع جيشه البالغ " بك خوجةنيازهزمية  منالصيين الروسي 
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أسقط التحالف الصيين الروسي هذه اجلمهورية املسلمة، وقام  ك، وبذل)م١٩٣٧أغسطس  ١٥ -هـ ١٣٥٦اآلخرة 
حق التنقيب عن  على وحصل الروس مقابل مساعدم للصني, مسلم ومة مع عشرة آالفبإعدام أعضاء مجيع أعضاء احلك

ىف  نملا عاناه املسلمو ونتيجة .١الثروات املعدنية، واستخدام عدد من الروس يف اخلدمات اإلدارية يف تركستان الشرقية
علي "ثورة أخرى بقيادة عامل الدين تركستان من مظامل وتعذيب من رجال احلكومة املزدوجة من الصينيني والروس قامت 

على إحباط هذا االستقالل،  تعاونتا ، وأعلن استقالل البالد، غري أن روسيا والصني)م١٩٤٤ -هـ ١٣٦٤(يف عام " خان
 مقابل وقام الروس وعمالؤهم باختطاف قائد هذه الثورة اإلسالمية، ومت إرغام الوطنيني على قبول صلح مع الصني

حصلت تركستان  وقد  .٢وإطالق يد زعمائهم يف شؤوم الداخلية, يف إقامة حكومة من الوطنيني االعتراف حبقوقهم
رئيسا للحكومة، فاتبعت " مسعود صربي"، ومت تعيني )م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٦(الشرقية على االستقالل الذايت سنة 

 تانوقد استطاع املسلمون يف تركس احلكومة الوطنية اجلديدة سياسة حازمة إلضفاء الصفة الوطنية على كل املؤسسات،
من املدارس، وأصدروا جملة شهرية باللغة  الشرقية أن ينظموا أنفسهم أثناء احلرب العاملية الثانية، فأنشئوا مطبعة وعدداً

، بعد قتال )م١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨(التركية، وبعد انتهاء هذه احلرب اجتاحت القوات الصينية الشيوعية هذه املنطقة سنة 
  .متواصل مع املسلمني، استمر يف بعض املعارك عشرين يوما متواصلةعنيف 

من مثانية  بأكثرعدد املسلمني فيها  يقدرسيطر الشيوعيون على الصني كان  عندما :حتت احلكم الشيوعى املسلمون
وهذا يعىن أن املسلمني , الذى كان عدد سكان الصني يقدرون بأربعمائة ومثانني مليوناً قتىف الو, ٣وأربعني مليوناً

منها ىف تركستان وحدها ما يزيد على ألفى , عدةآالفمناملساجدباإلضافة إىل وجود , من السكان% ١٠يشكلون 
بأعداد ضخمة يف عملية  صينيني الشيوعيون منذ احتالهلم بارتكاب مذابح رهيبة، أعقبها استقدام مهاجرين وقام .٤مسجد

عملية احتالل استيطاين واسعة؛ وذلك للتقليل من عدد أهل البالد املسلمني، وألغى الصينيون امللكية الفردية، واسترقوا 
الشعب املسلم، وأعلنوا رمسيا أن اإلسالم خارج على القانون، ويعاقب كل من يعمل به، ومنعوا خروج التركستانيني 

الد، كما منعوا دخول أي أجنيب إليهم، وألغوا املؤسسات الدينية وهدموا أبنيتها، واختذوا املساجد أندية الشرقيني خارج الب
بالتاريخ اإلسالمي تعاليم  لواوجعلوا اللغة الصينية اللغة الرمسية، واستبد التينية،األجبدية الوطنية حبروف  وغريوا .جلنودهم

واج من الصينيني، ومل يتوقف هذا احلقد األسود الدفني جتاه املسلمني الذين ، وأرغموا املسلمات على الز"ماوتسي تونج"
 )م١٩٧٦-١٩٦٦(وطمس اإلميان يف قلوم، وملا قامت الثورة الثقافية يف الصني , تعرضوا جلهود دولة كربى السترقاقهم

إغالق معهد  ومت .٥"يم القرآنألغوا تعال: "األمر سوءا، وزادت حدة اضطهاد املسلمني، وكان ضمن شعارات الثورة زاد
الوحيد أمام مجيع مسلمى الصني لتعلم الفقه  املنفذوهو , أربع سنوات فقط من افتتاحه بعدم ١٩٥٩بكني اإلسالمى سنة 

أمام املسلمني ىف كل أحناء الصني منفذ واحد يستطيعون من خالله إعداد  بقومل ي, واحلديث وعلوم القرآن واللغة العربية
ومل يعد أمام املسلمني سوى نقل نشاط , من اإلمامة واخلطابة ووعظ الناس, مية تقوم حىت بتلك املهام البسيطةكوادر إسال

فقد متت عملية جري واسعة من وإىل منطقة , حدث ىف بداية الستينات ما هو أشد خطراً مث .تعليم الدين إىل البيوت
آالف األسر املسلمة منها  ونقلت, إىل تركستان دينيةمية اهلان الالفنقلت آالف األسر الصينية من قو, )سنكيانغ(تركستان 

 على  هذا الكبت واالضطهاد فقد استمرت ثورات املسلمني العنيفة اليت تعمل الصني ورغم  .٦إىل خمتلف مقاطعات الصني
، اليت حاول فيها املسلمون "كاشغر"يف مدينة ) م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦(إخفاء أبنائها عن العامل، ومنها ثورة  على الصني
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وارتكبت يف حقهم مذحبة بشعة، وانتشرت , أداء صالة عيد األضحى داخل أحد املساجد، فاعترضتهم القوات الصينية
حوايل  -خالل أحد شهورها-استشهد يف هذه الثورة الثورة يف اإلقليم، وقام املسلمون حبرب عصابات ضد الصينيني، و

ألف شهيد، وال تكف األخبار عن تناقل أنباء انتفاضات للمسلمني يف تركستان الشرقية ضد االحتالل الصيين الدموي  ٧٥
قام  -وحىت يدافع املسلمون عن وطنهم وحيافظون على دينهم وهويتهم  - املستمرةاملعاناة  تلكل تيجةون . ١إنساينالال 

م، أعدم ١٩٦٨م إىل ١٩٤٩ضد الشيوعيني يف الفترة من عام  ومتردمخس وأربعني ثورة  حبواىلشعب تركستان الشرقية 
ألف يف اهلجرة إىل الدول ااورة، بينما  ٢٠٠من  ثروجنح أك..ألف مسلم من تركستان الشرقية ٣٦٠منهم ما يقارب 
 يف تركستان الشرقية معسكر أشغال شاقة ١٩ألف إىل  ٥٠٠اعتقل ونقل حنو

وبعد أن ثبت الشيوعيون أقدامهم يف  م،١٩٧٦ماو يف عام  وفاةفترة املعاصرة بعد  بدأت :تونغ ماوتسي بعد ما مرحلة
, ورجال األعمال بشىت األساليب, ورجال الدين, والعلماء, وذلك عرب القضاء على الزعماء الوطنيني, تركستان الشرقية

.. وبعد فرض سياسته التصيني الثقايف والتعليمي, وبعد القضاء على التعاليم اإلسالمية واحلضارة التركية واملعامل الوطنية
وتتميز هذه الفترة بتحول الشيوعيني الصينيني من تطبيق سياسة اإلرهاب املكشوف إىل ممارسة سياسة تطبيق الشيوعية 

وحماولة إعادة جسور االتصال , بعض االنفتاح الذى عاشه املسلمون بعد عصر ماو ورغم. ٢.العلمية والتصيني الثقايف
وتدعو , إال أن القوانني ظلت تشجع اإلحلاد, ملساجد املغلقة ىف تركستانومساح احلكومة بافتتاح بعض ا, بالعامل اإلسالمى

ففى قانون , والقانون  الذى يفترض أنه حيمى املسلمني من االضهاد متت صياغته بأسلوب مثري للغرابة والدهشة, لنشره
ملواطنني من حريتهم ىف الذين يفرطون ىف جتريد ا يعاقب: "م١٩٧٩كلمات النص الىت أضيفت إليه سنة  تقولالعقوبات 

وذلك معناه أن النص ال جيرم ". والذين ينتهكون أعراف وتقاليد األقليات القومية على حنو غري شرعى, العقيدة الدينية
أى أن التجريد إذا مت من , وال يعارض انتهاك تقاليد األقليات من األساس, جتريد املواطنني من حرية العقيدة من حيث املبدأ

استمرت الضربات  ولذلك .٣ورمبا كان مطلوباً, ومقبوالً, واالنتهاك إذا مت على حنو شرعى فإنه يصبح قانونياً ,غري إفراط
م أراد أهل قرية بارين يف منطقة آقتو يف جنوب كاشغر بناء مسجد ١٩٩٠أبريل  ٥يوم  فيف, املوجعة ملسلمى تركستان

جديد يف قريتهم، فاعترضت السلطات الشيوعية وبدأ االشتباك معهم، وقصفت القوات الصينية تلك القرية باملدافع 
واألطفال على اخلروج منها، فمن مل والطائرات، بل ازدادت وحشيتهم بإلقاء القنابل اليدوية على البيوت إلجبار النساء 

وذهب ضحيتها أكثر من ستني مسلماً حسب إعالن احلكومة، واعتقل أكثر من , نيقتله رصاص اجلنود الصيني قنابلتقتله ال
رئيس احلزب  -وقد ألقى سونغ هان ليانغ ..ألف شخص وال يزال بعض من ألقي القبض عليهم يف السجون حىت اليوم

تقريراً عن هذه الواقعة يف اجتماع اللجنة املركزية ألعضاء احلزب الشيوعي ملقاطعة شينجيانغ  -الشيوعي للمقاطعة 
 ١٦م، واختذت السلطات الصينية على إثره عدة إجراءات مت تنفيذها من تاريخ ١٩٩٠أبريل ٢١يف ) تركستان الشرقية(

  :م وتضمنت ما يلي ١٩٩٠ سبتمرب
صاريح رمسية متنح هلم على ضوء تقارير اجلهات األمنية اليت تؤكد علـى مـدى   إجبار مجيع رجال الدين على محل ت - أ

 التقارير اليت ترفع عنهم سبتعاوم ومؤازرم لرجال السلطات واحلزب الشيوعي، وجتدد هلم سنويا ح
ت الصينية يف إرسال األئمة ورجال الدين إىل معسكرات عمل إلعادة تأهيلهم وفق املبادئ الشيوعية وتعاليم السلطا - ب

 التعامل مع شؤون املسلمني الدينية واالجتماعية
استدعاء رجال الدين إىل املراكز األمنية واملباحث وإجبارهم على توقيع تعهدات باالمتناع عن تعليم أبناء املسلمني  - ج

  .أحكام دينهم احلنيف يف املنازل أو يف املساجد

                                                
 .١١٩ص -اإلسالم ىف الصني -هويدى فهمى١

 .١٦٤ص  – اإلسالميةشاكر األقليات  حممود٢

 .١٢٣ص -اإلسالم ىف الصني -هويدى فهمى٣
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وأا تسبب إزعاجاً لسكان األحياء اجلديدة، وحظر استخدام مكـربات  , االكتفاء باملساجد القائمة حبجة أا كثرية - د
الصوت إال يف املساجد الرئيسية يف املدن املفتوحة اليت يتردد إليها السياح األجانب، وأن يكون استخدامها لصالة العيدين 

 مسجداً وإغالق مخسني مدرسة يف كاشغر فقط ٢٣٥راءات إىل إيقاف بناء وقد أدت هذه اإلج, وصالة اجلمعة فقط
إىل جانب االعتداء , وحرية التعبري كالتعليم, حقوقهم اإلنسانية املشروعة ارسةمنع أفراد الشعب التركستاين من مم - هـ

  .على تلك احلقوق باملطاردة واالعتقال، بل والقتل كما أثبتت ذلك منظمة العفو الدولية
  :بني مسلمي تركستان الشرقية، فالتعليم الفين مل يكن أفضل منه نتشاركان التعليم اإلسالمي ال يسمح له باال وإذا
يف عـددها الصـادر بتـاريخ     -النشرة االقتصادية للشرق األقصى اليت تصـدر يف هونـغ كونـغ أشـارت      جملة

يف تركستان الشرقية، ولكن نسبتهم يف املدارس االبتدائية %  ٦٠تصل إىل  راكإىل أن نسبة املسلمني األت -م٢٩/١/١٩٨٥
من %  ١٠وأما اجلامعات واملعاهد العلمية فال يدخلها إال ..من إمجايل الطالب%  ٣١.٥، ويف املدارس الثانوية % ٥٢.٩

ة األساتذة اجلامعيني التركستانيني وال يزيد نسب%..  ٤٠وال يزيد نسبتهم فيها عن  ة،الثانوية العام جييطالب املسلمني خر
شخص يف  ٩٤وهذا ما أدى إىل اخنفاض نسبة املتعلمني إىل , اجلامعات يف تركستان الشرقية تذةمن مجلة أسا%  ٢٦عن 

 كل ألف شخص
ت أثناء ويعاين خرجيو املدارس احمللية الصعوبا. أن الكتب اليت تدرس يف املعاهد العليا والفنية فكلها باللغة الصينية كما

باللغة الصينية، حيث ميكنهم فيما بعد دخـول املعاهـد    اناتلكون أوراق أسئلة االمتح, التعليمية ملعاهدتأدية اختبارات ا
إال أن الطالب املسلمني األتراك بعد خترجهم من املعاهد العليا يواجهون صـعوبات يف  . العليا دون مواجهة مشاكل لغوية

كما أم ينسون عادام , فهم يلجؤون إىل استخدام الكلمات الصينية يف حديثهم, مالتحدث بصورة صحيحة بلغتهم األ
 الشـرق  مقال نشـرته صـحيفة   ويف .مما يسبب ردة فعل سلبية بني أبناء جلدم, ويسلكون املسلك الصيين, وتقاليدهم

توخيت أخـون   -ذكر الكاتب التركستاين  ،١)تركستان الشرقية ليست صينية وتارخيها شاهد كبري(عنوان  حتت األوسط
م أطلق الصينيون عليها اسم بـالد  ١٧٦٠أنه وعقب االحتالل الصيين املانشوري األول لبالد تركستان يف عام  -أركني 

م، ١٨٧٧االحتالل الصيين املانشوري الثاين لتركستان الشرقية يف عـام   وبعد  .Hui Chiangاألويغور خوي جيانغ
م بتحويل تركستان الشرقية إىل مقاطعة، وتسـميتها  ١٨٨٤) تشرين الثاين(نوفمرب  ١٨طوري بتاريخ صدر مرسوم إمربا

الوجود الصيين، أيا كان نوعه، مل يكن مستمرا كما يؤكده الرحالة  إن . .Xinjiangشنجانغ أو  Sinkiangسنكيانغ
تعمل أسـتاذة مشـاركة يف معهـد     اليت  Wan Xueyu- وتقول الباحثة الصينية وان شوي يو. الصينيون أنفسهم

م، ١٧٥٩عندما احتلت عائلة جنغ املالكة هذه البالد بالقوة العسكرية يف عام : -دراسات آسيا الوسطى يف جامعة شنجانغ
. مل يكن هناك أي أثر لالستيطان الصيين يف شنجانغ، ما عدا مجاعات صغرية قليلة العدد يف اجلزء الشمايل من شـنجانغ 

أكثرهم من أفـراد   غور،من األوي% ٧٦إىل % ٥.٧م، قبل احلكم الشيوعي كانت نسبة الصينيني ١٩٤٤وهكذا يف عام 
م أصبح عـدد الصـينيني   ١٩٩٠ويف عام . اجليش الصيين واملوظفني، إىل جانب عوائلهم وبعض رجال األعمال والتجارة

، ويف الوقت الذي بلغ %٤٩٤٧.نسمة أي نسبة  ٧.١٩٤.٧٦٥، وعدد األويغور %٣٧.٥٩نسمة بنسبة  ٥.٦٩٥.٦٢٦
، %١٤.٩٢قوميـة ونسـبتها    ١٨م صار عددها ١٩٤٤يف عام %..١٨.٣قومية، ونسبتها  ١١عدد القوميات األخرى 

 .ومنها فقط ست قوميات أصيلة، وهي القازاق والقريغيز والتاجيك واالوزبك والتتار واملغول
أسسـت احلكومـة   . م.ق ٦٠ويف سنة : "-ال صحفيالذي قال يف مق -رده على السفري الصيين يف السعودية  ويف

ومت مجـع  , وأرسلت جيشـا إليهـا  , وبنت املدينة, املركزية ألسرة اهلان الغربية والية املنطقة الغربية اإلدارية يف شنجانغ
مل يشـأ السـفري أن   : قال توخيت -"الضرائب فيها وذلك دليل على كون منطقة شنجانغ جزءاً من أراضي الصني رمسيا

دث حول استمرار ذلك االحتالل، بدون انقطاع، منذ ذلك التاريخ حىت اليوم، وكم مرة احتلت قوات األتراك لويانغ يتح
 Ho-هنا ال بد من اإلشارة إىل معاهـدة هـو تشـني   , وفرضت الضرائب على الصني؟, وشيان عاصمة الصني القدمية

                                                
 .هـ٦/١٢/١٤٢٢الشرق األوسط ىف عددها الصادر بتاريخ  جريدة١
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ch"in،  يف املصادر الصينية باسم هومان يه شان يـو اليت جرى توقيعها بني ملك اهلون قوغوشار، الذي يعرفHu  
yu-yeh Shan-Han، مع اإلمرباطور الصيين هسوان يتti -Hsuan شيان يفXi"an  الصني يف عـام   عاصمة
  .م، أي بعد تسعة أعوام من التاريخ الذي يشري إليه السفري.ق ٥١

  :هذه املعاهدة اليت جتددت مرات عدة على الشروط التالية وتتضمن
  .سنوية تشمل احلرير واحلبوب واخلمر إىل ملك اهلون يةجز- 
  .البالط الصيين أمرية صينية إىل ملك اهلون يقدم- 
  .اهلان واهلون متكافئتان ولكل منهما السيادة يف مملكتهما دولتا- 
  .الدولتني تقبالن أن يكون سور الصني احلد الفاصل بينهما كلتا- 

والكـالم ال   -أن مثل هذا االستدالل التارخيي يف االدعاء بأرض الغري، ليس غريبا على حكومة الصني الشعبية والواقع
إذ ال يزال التاريخ يذكر جبالء، عندما عممت حكومة الصني الشعبية على طالب املدارس الثانويـة كتابـاً    -زال لتوخي

م، ادعت ١٩٥٦عام  يف chien tai-chin oku-Chung (shih احلديث الصني تاريخ خمتصر: )مدرسياً بعنوان
م، منها نيبال وبوتان وماليزيا وتايالند وبورما وكوريـا  ١٩١٩ - ١٨٤٠فيه السيادة على املمالك اليت استقلت يف ما بني 

وانام، وكذلك أراضي أسام وسيكيم وسخالني، وارخبيل سولو وريو كيـو، وأجـزاء مـن قزاقسـتان وقريغيزسـتان      
  .مستمرا إىل يومنا هذا تها، وال يزال خالفها مع اهلند على األراضي اليت احتلوتاجيكستان

االنتهاكات الصينية ضد املسلمني يف تركستان الشرقية أشار مقال الكاتب إىل تقرير منظمة العفو الدولية عـن   وحول
جنة الدولية مبراقبة حقـوق  وتقرير الل ، ٩٩/١٨/١٧ASAرقم ) تركستان الشرقية(انتهاك حقوق اإلنسان يف شنجيانغ 

 جاينا ساوثوكذلك إىل ما نشرته جريدة. م٢٠٠٠ديسمرب عام  ٧يف  الصادر  Human Right Watchاإلنسان
تصدر يف هونغ كونغ الـيت نشـرت تقريـرا بتـاريخ      اليت Post) Morning China South بوست مورنينغ

يوان، أي ما يعادل  ١١٣٦أكد أن دخل الفرد األويغوري املسلم هو أقل الدخول يف الصني، إذ يبلغ سنويا  ٣/٢/١٩٩٨
ودخل الفرد الصـيين يف األريـاف   ..يوان ٤٠٠٠دوالرا أمريكيا، بينما دخل الفرد يف املدن الصينية يبلغ أكثر من  ١٥٠

عاماً، بينما متوسط عمر الفرد الصيين يف  ٦٣يوان، وأن متوسط عمر األويغوري املسلم هو األقل يف الصني وهو  ٦١٩٢
ووضعتهم يف وحدات العمـل اإلجبـاري   , شخص يف شنجيانغ ١٧٠٠٠إضافة إىل ذلك فقد اعتقلت ..عاماً ٧٠الصني 

مدارس،  ١٠٥مسجدا، وأغلقت  ١٣٣ت الشيوعية كما هدمت السلطا, ومزارع اجليش، هذا عدا املعتقلني يف السجون
  .وال يزال مسلسل هدم املساجد مستمرا إىل اآلن

أن معاناة الشعب التركستاين من االحتالل الصيين الشيوعي تزيد أكثر فأكثر وجرحه ال ينـدمل   يبدو :أخرى انتهاكات
وأغلقت احلدود واملنافذ اخلارجية ائيا , فبعد أن احتلت الصني الشيوعية تركستان الشرقية..منذ حوايل ستة عقود مضت

نجيانغ املتمتع باحلكم الذايت لقوميـة أويغـور،   وأصبح الشعب التركستاين يف سجن كبري مبا يسمى ش, للخارج والداخل
أو كانت يف طريقها إىل األراضي  -والذين كانوا خارج البالد مل يستطيعوا العودة، كانت هناك مأساة األسر اليت وصلت 

ولكـن  ستني عاما،  نذاضطرت يف البقاء يف أماكن وجودها تنتظر فرصة العودة إىل بالدها م -املقدسة ألداء فريضة احلج 
طال االنتظار، حىت أن بعض التركستانيني أقاموا يف بالد احلرمني منذ أكثر من ستني سنة آملني العودة إىل بالدهم يف يوم 

حدثت تغريات طفيفة يف السياسة اخلارجية  م١٩٧٦هالك الزعيم الصيين الشيوعي ماو تسي تونغ سنة  وبعد. ١من األيام
دون العكس، ومسح لبعض التركستانيني الذين هلم أقارب يف اخلارج  رجداخل إىل اخلاللصني وبدأ ما يسمى االنفتاح من ال
وأول ما فكر املسلمون يف السفر إىل اخلارج كان سفر احلج إىل األراضي املقدسة، ..السفر خارج الصني لزيارة األقارب
شخصا، وزاد العدد يف السنة  ١٥ م وكان عدد احلجاج التركستانيني ال يتجاوز١٩٨٣والبداية كانت مع موسم حج عام

  .حاجا تقريبا ٣٠٠التالية إىل 

                                                
 .مركز تركستان الشرقية لألخبار على شبكة املعلومات الدولية موقع١
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وكانت معانام قاسـية  . حاج ١٠٠٠ -٥٠٠ذلك احلني كان يتراوح عدد احلجاج التركستانيني كل عام بني  ومنذ
جدا حيث كانوا يلجأون إىل عدة دول للحصول على تأشرية العمرة أو احلج من دول جماورة لتركستان الشـرقية مثـل   

ني كانت متنع من حيمل تأشـرية عمـرة أو احلـج    ألن الص, واإلمارات العربية املتحدة خستان،وتركيا،باكستان، وقازا
وإحساسا مبعاناة مسلمي تركستان الشرقية والصني أمرت حكومة خادم احلرمني الشريفني منـذ عـام   ..البالد منمغادرة
واجللوس جبـوار احلـرمني   , ه ولثالثة أعوام متتالية بالسماح هلم بالقدوم إىل اململكة العربية السعودية يف رمضان١٤٢٥

وكـذلك زاد  , وكان هذه املكرمة سببا يف ختفيف معانام القاسية والطويلة ولو نسبيا, ريفني إىل أن حيني موسم احلجالش
هـ نشطت السـلطات  ١٤٢٨اقتراب موسم رمضان واحلج لعام  ومع .عدد احلجاج من ألفي شخص إىل مخسة آالف

وتكرار ما حـدث يف رمضـان الـذي    , إىل باكستانالصينية يف تركستان الشرقية ملنع تدفق مسلمي تركستان والصني 
وسكرتري احلزب الشـيوعي يف  , أقيمت ندوة خاصة برئاسة احلاكم الصيين العام يويف العاصمة التركستانية أوروجم..قبله

الختاذ إجراءات صارمة ملنع وصول مسلمي تركسـتان الشـرقية يف   , م١٨/٦/٢٠٠٧بتاريخ ) وانغ يل تشوان(تركستان 
علينا اختاذ إجراءات صارمة ملنع وصول مسلمي تركستان : "-خالل حديثه يف الندوة  -وانغ  وقال .١ملقدسةاألراضي ا

الشرقية إىل اململكة العربية السعودية باستثناء حجاج البعثة الصينية يف موسم احلج، والطريقة املثلى ملنعهم سحب جوازات 
 كمأوامـر احلـا   -بتهديد السالح  -اللحظة نفذت السلطات احمللية  منذ تلك"..السفر من قومية األويغور بدون استثناء

وبدأت محلة سحب جوازات سفر التركستانيني على مستوى املنطقة كلها، وأي شخص , الصيين وانغ يل تشوان حبذافريها
أمني، وإذا باسم الت) $٦٥٠٠ما يعادل (يوان  ٥٠٠٠٠وقدرها , يرفض تسليم جواز سفره تفرض عليه غرامة مالية كبرية

علما بأن الدخل السنوي لألسرة الواحدة يف القـرى ال  .. ثبت أن أحداً ذهب إىل العمرة أو احلج حيرم من املبلغ املذكور
بينما الصينيون الذين يعيشون يف تركستان الشرقية من قومية اهلان يستطيعون احلصول على ..يتجاوز مائيت دوالر أمريكي

  .عون أن يسافروا إىل أي دولة شاؤواويستطي, جواز سفر خالل أيام
كانت األقليات يف الصني تعاين من احلرمان والظلم بصفة عامة إال أن املسلمني هم أكثـر   وإذا:باملسلمني خاص اضطهاد

إن سـكان  : " فيـه  قال اإليرانيني الكتاب ألحد مقاالً ٢األوسط الشرق جريدة نشرت فقد..لالضطهاد رضاًاألقليات تع
ففي الواقع، إن سكان التيبت أفضل حـاال مـن بعـض    . ليسوا املواطنني الوحيدين الذين ال حتترم بكني حريتهمالتيبت 

).. طفل واحد للعائلة الواحـدة (املواطنني اآلخرين الذين يعيشون حتت احلكم الشيوعي، فهم وحدهم املعفيون من قانون 
كما .. ت أسرع من متوسط االرتفاع يف الصني مبقدار أربعة أمثالوعلى مدى العقود الثالثة املاضية ارتفع عدد سكان التيب

مسح للتيبتيني باالحتفاظ مبعظم مدارسهم والعديد من األديرة، حيث يقوم العديد من الرهبان مبا يفترض أن يقوم بـه أي  
مام الزوار األجانـب  كانت التيبت مفتوحة األبواب أ ،وحىت االضطرابات األخرية اليت صاحبت الشعلة األوملبية.. راهب

  ."والصحافيني، وهي ميزة ال متنحها الصني لكل املناطق فيها
وهـو جنـم    -وقد حتدث ريتشارد غري : "قائالً- الصني يف املنسي الشعب ..املسلمون األويغور يف مقاله - وأضاف

يف ) الشعب املنسـي (األويغور هم ولكن، يف حقيقة األمر، فإن . يف التيبت) الشعب املنسي(عن  -هوليوود اعتنق البوذية
م، وتغطي تركستان الشرقية ١٩٤٩يف مجهورية الصني الشعبية عام ) تركستان الشرقية(وقد دمج موطن األويغور . الصني

وعلى مدى مخسة عقود، كانت هذه املنطقة مسرحا ). مليون كيلومتر ١.٦حوايل . (مساحة تساوي مساحة إيران تقريبا
غـريت   وقـد  يف العامل، وما زال هناك سبعة ماليني من اهلان، وهي أكرب جمموعة عرقية يف الصني ألكرب عملية استعمار

 حركة االستعمار الكبرية الوضع الدميوغرايف يف املنطقة بطريقتني
يف املائة من السكان، وقد أصبحوا  ٩٢م كانوا ميثلون ١٩٤٩يف عام . األويغور وهم أتراك ال عالقة هلم بالصني: أوال

مليون نسمة  ١٨م يصل إىل حنو ١٩٤٩وكان عدد األويغور عام ..وهذا ليس شيئا مفاجئا. يف املائة ٤٦ الوقت احلايل يف

                                                
 .إذاعة آسيا احلرة على شبكة املعلومات الدولية موقع١

 هـ١٤٢٩مجادى األوىل سنة  ١٠الصادر ىف  العدد٢



- ١٣٨ - 

ومن مثّ فإن اخلسارة الدميوغرافية لألويغور يف موطنهم أكرب من األرقام . ماليني ٨من  رويف الوقت احلايل يبلغ عددهم أكث
  .املناظرة اخلاصة بالشيشانيني يف روسيا

فقد خضع املسـلمون  . للمرة األوىل منذ القرن الثامن امليالدي، مل تعد تركستان الشرقية أرضا إسالمية حصراً: ثانيا
من اهلان حتت زعم أن السـكان األصـليني ال    كثريومت إحضار ال, )طفل واحد(الذين يعيشون يف هذه املنطقة إىل قاعدة 

نفس الوقت نقل الكثري من املسلمني الذين يعيشون يف شينجيانغ، السـيما   ويف..من العمال الالزميستطيعون توفري العدد 
 العمالـة النساء اللوايت ميكن أن ينجنب أطفاال، إىل الكثري من املناطق األخرى يف الصني بزعم التغلب على مشكلة نقـص  

انغ هي املنطقة الوحيدة يف العامل وال تعد شينجي. يف املائة من جممل السكان ٥٤، ويف الوقت احلايل ميثل املسلمون !هناك
  ."اليت مت تقليل عدد املسلمني فيها مقابل سكان آخرين

وثيقة مهمة ترجع إىل منظمة العفو الدولية نشرت "أشار الكاتب أيضاً إىل تقارير حقوق اإلنسان الدولية من بينها  كما
وتتهم الوثيقة الكندية بكني بتلفيق م . م١٩٩٨ م، ووثيقة أخرى أعدها عدد من أعضاء الربملان الكنديني عام١٩٩٩عام 

كما امت الوثيقة بكني باستخدام ألفـاظ  . عاصمة اإلقليم يالتهم تفجري حافلة يف أوروجم بنيباإلرهاب لألويغور، ومن 
ال يطيقـون  لوصف األويغور، الـذين  " االنفصاليني"و" اإلرهابيني اإلسالميني"و" األصوليني اإلسالميني"شائعة دولياً مثل 
ويقومون ببعض املقاومة ضد األعمال غري اآلدمية وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يقوم ـا الشـعب   , االضطهاد الصيين

، بل على العكس هم من "اإلرهابية"وأكدت الوثيقة أن األويغور مل يكونوا يوما مسؤولني عن أي من األعمال "..الصيين
وأقل ما ميكن أن يقوله املرء : "الكاتب كالمه بالقول وختم.قبل احلكومة الصينيةيعيشون حتت سيطرة إرهابية خطرية من 

هو أن مطالبة األويغور حبقوق قومية تستحق اهتماماً مثل الذي حظيت به مطالب الداالي الما اخلاصة مبساحة أكرب مـن  
غيز والتتار واملغول الـذين يعيشـون يف   وحقيقة أن األويغور وإخوم الكازاخ والطاجيك والقري. احلكم الذايت يف التيبت

وأن نتـركهم يواجهـون   " إرهابيني إسـالميني " -تركستان الشرقية ويدينون باإلسالم، ال تعين أم جيب أن يصنفوا ك
كالم الكاتب هذا ال يلقى آذاناً صاغية من اتمع الدويل، ففي الوقت الذي  لكن"..االضطهاد من دون قدرة على الدفاع

جند هلؤالء  -كما فعل ذلك مؤخراً الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي -عماء عامليون الداالي الما يف قصورهم يستقبل ز
  .الزعماء آذناً صماء وأعيناً عمياً جتاه ما حيصل للمسلمني يف تركستان الشرقية، بل الذي حيدث هو العكس

بوش والـرئيس   جلقاء مجع بني الرئيس األمريكي السابق جور يف:املسلمني يف إال شيء كل يف ختاصم ..والصني أمريكا
يف الصـني،  " التطرف"أمساه  ام  اعترف بوش مبخاوف بكني مم٢٥/١٠/٢٠٠٢يوم اجلمعة  -الصيين السابق جيانغ زميني 

م ٠٢/٤/٢٠٠٩ويف ".. اإلرهابية"وذلك بإضافة احلركة اإلسالمية يف تركستان الشرقية إىل القائمة األمريكية للتنظيمات 
احلق زعيم حزب تركستان الشرقية اإلسالمي بزعم االرتبـاط بتنظـيم    بدأعلنت احلكومة األمريكية أا مجدت أصول ع

واختذت وزارة اخلزانة األمريكية إجراءات ضد الذي يؤيد إقامة .. يف الصني" إرهابية"والسعي إىل تنفيذ هجمات , القاعدة
إن  -ليفي  تستيوار -ل وكيل وزارة اخلزانة األمريكية لشؤون اإلرهاب والتمويل وقا..دولة مستقلة يف جزء من الصني

. م يف الصـني ٢٠٠٨عبد احلق يقود مجاعة إرهابية سعت إىل زرع العنف وشق الوحدة الوطنية يف األلعاب األوملبية عام "
هذا اإلجراء بعد قرار  وجاء."م املايل العامليواليوم إننا نقف سوياً مع العامل يف إدانة هذا اإلرهايب الوحشي وعزله عن النظا

التابعة لس األمن الدويل بإدراج اسم عبد احلق على قائمتها لألشخاص املرتبطني بأسـامة بـن الدن   ) ١٢٦٧(اللجنة 
 ويعتقد أن عبد احلق قد..وخيضعون لعقوبات من جانب الدول األعضاء يف األمم املتحدة, وتنظيم القاعدة وحركة طالبان

واملعروف باسم أيب حممد , لتركستان الشرقية بعد مقتل حسن معصوم القائد السابق للحزب يتوىل قيادة احلزب اإلسالم
سارعت الصني إىل الترحيب ـذا القـرار يف    وبدورها م٢٠٠٣التركستاين على يد االستخبارات الباكستانية يف أكتوبر 

على " اإلرهاب"بتعزيز اجلهود الدولية ملكافحة  -وزارة خارجيتها على لسان املتحدثة باسم  -م، وتعهدت ٢٦/٤/٢٠٠٩
يف تركستان الشرقية يعد جزءاً مهمـاً يف   اإلسالميأن حماربة احلزب : "معتربة. أساس التعاون املتكافئ واملنفعة املشتركة

 وفق وصفها" احلرب على اإلرهاب
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, لقيادات املهمة يف احلزب اإلسالمي لتركستان الشـرقية وأحد ا, إن املدعو عبد احلق هو الزعيم الرئيسي: "وأضافت
والتخطيط ألنشطة إرهابية , بعد أن ثبت تورطه يف جتنيد إرهابيني يةوقد أدرج يف قائمة األمم املتحدة للشخصيات اإلرهاب

األوملبية اليت  وتدمري ممتلكات عامة خاصة قبيل وخالل دورة األلعاب, أدت إىل وقوع ضحايا يف صفوف املدنيني الصينيني
إن : مراسل قناة اجلزيرة يف الصني عزت شحرور على ذلـك بقولـه   ويعلق.م٢٠٠٨ سنةاستضافتها الصني يف أغسطس 

بإدراج  -" باإلرهاب"واخنراطها يف احلرب على ما يسمى , يف أعقاب أحداث احلادي عشر من سبتمرب -الصني جنحت 
األمر الـذي جنبـها   , "اإلرهابية"املتحدة للمنظمات  ألممى قائمة احركة حترير تركستان الشرقية ومنظمات أخرى عل

انتقادات منظمات حقوقية دولية، ومنحها فرصة لتشديد قبضتها على إقليم شنجيانغ ذي األغلبية األويغوريـة املسـلمة،   
  .إلعادة تأسيس مجهورية تركستان الشرقية, واالنفصال عن الصني االستقاللحيث تطالب بعض منظماته ب

عن حمللني صينيني مهتمني بشئون اجلماعات اإلسالمية أن احلزب اإلسالمي ما هو إال اسم آخر يستخدم كغطاء  ونقل
هذا ويف ظل خشية دول ..ةبعد إدراج األخرية على قائمة األمم املتحدة للمنظمات اإلرهابي, حلركة حترير تركستان الشرقية

عشر من مواطين اإلقليم املفرج عنهم من معتقل غوانتانامو ينتظرون مصـرياً  كثرية من استفزاز الصني يبقى أكثر من أحد 
  ".حيث تصر السلطات الصينية على ضرورة عودم إىل الصني حملاكمتهم بتهمة اإلرهاب, جمهوالً

م ذكرت مصادر دبلوماسية صينية مطلعة أن بكني قد توافق على تأسيس مكتب إلدارة ٢٠٠١ذلك ويف أكتوبر  وقبل
  .دف تشديد اخلناق على سكاا املسلمني, بالعاصمة بكني) إف يب آي( يحقيقات الفيدرالية األمريكالت

أن واشنطن وبكني قـد  " ٢١/١٠/٢٠٠١يف -اليت مل تذكر امسها  -هذه املصادر  عن الين أون اإلسالم موقع ونقل
 -التفاق مبدئي بتأسيس مكتـب ل ) أبك(يتوصالن يف اية اجتماعات منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادي 

المتيازات والتنازالت مـن  رغبة منها يف احلصول على بعض ا, ببكني، ولكن األخرية ما تزال تراوغ أمريكا) إف يب آي(
وأشارت املصادر إىل أن هذا املكتب يهـدف  "..واشنطن، السيما فيما يتعلق باألقلية املسلمة املوجودة يف إقليم شينجيانج
السيما بعد ظهور التأييد الصيين احلذر  اإلرهاب،باألساس لتسهيل التعاون بني البلدين يف احلملة األمريكية ضد ما تسميه ب

التعاون مع االستخبارات الصينية؛  -حبسب املصادر -) إف يب آي(ولذلك فإن الصني قد تطلب من ..به واشنطن ملا تقوم
وتدبري تفجريات يف أقاليمها، كما قد تطالب بكني احلكومة األمريكية بعدم " باإلرهاب"ملالحقة مصادر متويل من تتهمهم 

ري املسلمني من أن جيعلوا من الواليات املتحدة منطلقا هلم ملهامجـة  إطالق العنان للمعارضني اآلخرين من الدميقراطيني غ
  .١حكومة بكني

ولد العنف الذي مارسته السلطات الصينية ضد مسلمي تركستان الشرقية عنفاً مضاداً مـن قبـل    لقد :عنفاً يولد عنف
حركات إسالمية صينية على رأسها احلزب اإلسالمي التركستاين الذي أعلن مؤخراً عن انتهاجه للجهاد ضد احلكومـة  

نف املضاد ميثل بيئة خصبة ألطراف دولية أن العنف والع كما, الصينية، ويعد ذلك حتول نوعي يف عالقة احلزب باحلكومة
املستفيدين أيضاً إسـرائيل   ومن .ذكرها ابقتستغلها ملصاحلها اخلاصة، وقد وجدنا ذلك يف قرارات الواليات املتحدة الس

اليت مل تدع الفرصة تفوا يف استغالل الصراع القائم بني احلكومة الصينية ومسلمي تركستان، فقد سـعت إىل تأسـيس   
ات مميزة مع الصني للمرة األوىل بذريعة حماربة اإلرهاب اإلسالمي، ويأيت هذا التوجه ضمن النشاط اإلسـرائيلي يف  عالق

  .٢آسيا الذي مشل اهلند وروسيا أيضاً مستخدمة نفس الذرائع
  :املشكالت اليت تواجه املسلمني يف الصني أبرز
التنصري من أبرز املشكالت اليت تواجه املسلمني يف الصني، ويعمل املنصرون الغربيون على تنصري  يعد:محالت التنصري: أوالً

اإلذاعات املوجهة هلم من هونج كونج، وفرنسا، وبريطانيا، وأمريكا، : املسلمني بشكل مكثف عرب طرق عديدة، منها
، أما )ألف كنيسة ٣٠( إىل الكنائس يف الصني الكنائس، فقد وصلت عدد ناءكما تقوم اجلمعيات التنصريية بتكثيف ب

                                                
 .اإلسالم أون الين على شبكة املعلومات الدولية موقع١

 .م٢٩/٤/٢٠٠٩تاريخ الصادر ب ١٦٧٨الوطن العرىب اللبنانية العدد رقم  جملة٢
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، رغم الفرق اهلائل بني عدد املسلمني الصينيني والنصارى، وتقوم الكنائس بالتنصري عن )ألف مسجد ٥٠(املساجد فهي 
ه طريق الدعم املادي، وتوزيع املكافآت على من يدخل الكنائس، كما توزع الكنائس كتباً باللغات احمللية توضح فيها أوج

بعض املسلمني إىل أن احلكومة الصينية  ويشري .االتفاق بني اإلسالم والنصرانية للدخول إىل قلوب العامة من املسلمني
  .بدأت تلتفت إىل حركات التنصري املكثفة واعتقلت بعض القسس

لون مناصب مهمة يف الذين يتو ملسلمنيوجود العديد من ا رغم :اهلوية اإلسالمية للبارزين من املسلمني غياب: ثانياً
الدولة، ووجود بعضهم يف وظائف التدريس يف التخصصات العلمية، إال أنه ال يوجد لكثري منهم أي مظهر من مظاهر 

  .اإلسالم أو العمل اإلسالمي
من قيادام السياسية  لعديد، فقَد املسلمون ا"ماو"ظل القمع الذي مت يف عهد  ففي:القيادات اإلسالمية غياب:ثالثاً

الدينية اليت قُتل بعضها، وسجن البعض اآلخر، كما أن تغييب اهلوية اإلسالمية يف نفوس األطفال، وإيقاف التعلم الديين و
  .للمسلمني ساهم يف غياب القيادات اإلسالمية الشابة

بدعم من احلكومة  وذلك ،الدعوات إىل التشيع يف املناطق ذات األكثرية املسلمة يف الصني وتنشط :التشيع دعوات :رابعاً
اإليرانية اليت تقوم بابتعاث مئات الطالب سنوياً إىل إيران لتدريسهم العلوم الشرعية على املذهب الشيعي، ويشري أحد 
املسلمني إىل أنه تلقى دعوة من السفارة اإليرانية يف الصني، للدراسة يف إيران، ووصل العرض إىل توفري سكن خاص 

صيين احلصول على بعثة للدراسة يف  وميكن ألي .وزوجة خيتارها من إيران, ري سيارة خاصةبالطالب داخل إيران، وتوف
  .إيران عن طريق تقدمي طلب لدى السفارة اإليرانية، إذ يأيت الرد دائماً باملوافقة والدعم

وذلك يرجع الشتغال وجود أكثرية من املسلمني الصينيني حتت خط الفقر،  ويالحظ الزائر للصني :الفقر النسيب:خامساً
  .أكثرهم بالزراعة والرعي وصيد األمساك، وعزوفهم عن التعليم العام والتخصصات العلمية

إال أنه ال توجد لديهم أي صحيفة يوميـة أو   رغم كثرة عدد املسلمني يف الصني :اإلعالم اإلسالمي يف الصني :سادساً
الت اإلسالمية اليت تصدر بشكل شهري، وتعد جملة أخبـار  سوى بعض ا إذاعة فضائية، وال يوجد للمسلمني يف الصني

أشهر االت اإلسالمية، وتوزع حنو مليوين نسخة شهرياً، كما توجد بعض االت الشهرية " بونشونغ مسلم"املسلمني 
  .جملة الفتح، وجملة املسلمني يف قانصوه: مثل
و تركستان الشرقية من مأساة وأزمة انشغل العامل اإلسـالمي  يف الوقت الذي يعاين مسلم ذلك؟ من اإلسالمي العامل أين

يف مثل هذه القضايا غري موجود، فعلـى   -لألسف  -فالعامل اإلسالمي ..مبلهاته املغلفة بالغفلة، ومهومه املشمولة بالقسوة
  ..مستوى احلكومات هناك جتاهل تام جتاه ما حيصل للمسلمني يف الصني

ال , واألحكام الظاملة بإعدام املئات من شـعب تركسـتان  , تعلق على االضهادات املتكررةفالنسبة للدول العربية مل 
إننا نؤكد : "واكتفى أمني عام جامعة الدول العربية عندما سئل مرة عن رأيه ىف هذه األحداث فقال, باإلدانة وال  بالقبول

كما أن معظم  .ف املتنازعة على التوصل إىل اتفاقوحنث األطرا.. على أمهية اختاذ خطوات عاجلة إلجياد حل هلذه املشكلة
أما الدول اإلسـالمية فلـم    .احلكومات العربية تكتفى بتصديق الروايات الصينية الرمسية عما جيرى ىف هذا اإلقليم املسلم

حبجة , املسلم بل إن دولة مثل باكستان كثرياً ما أيدت الصني ىف مواقفها ضد هذا الشعب, ختتلف كثرياً عن البالد العربية
ووصف رئيس الوزراء التركى رجب , بينما جند أن تركيا هى الدولة الوحيدة تقريباً الىت انتقدت الصني, حماربة اإلرهاب

وذهب أردوغان ىف غضبه إىل درجة أن , طيب أردوغان ما تقوم به الصني ضد شعب تركستان بأا ترتكب إبادة مجاعية
مضيفاً أن األحـداث  , من الدوىل سبل إاء العنف العرقى ىف إقليم تركستان الشرقيةإن بالده ستطلب من جملس األ: قال

ودعا السـلطات الصـينية إىل   , ال فائدة من وصفها بوصف آخر, الىت تشهدها الصني ال تعدو كوا أعمال إبادة مجاعية
سلمني ىف تركستان والذين يعرفـون  واهتمت بعض املنظمات اإلسالمية بأحوال امل .١التدخل ملنع سقوط مزيد من القتلى
مثل منظمة املؤمتر اإلسالمى الىت انتقدت االستخدام غري املتكافئ للقوة من جانـب  , حالياً ىف وسائل اإلعالم باإليغوريني
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هذا  ولعل, ولكن مل تتعد هذه املساندة املناشدة واملساندة املعنوية الىت لن توقف حمنة هؤالء املسلمني, الصني ضد املسلمني
, ما دعا بعض العلماء املسلمني إىل إصدار بيان يعرف ببيان مكة املكرمة للفت انظار املسلمني إىل حمنة هذا الشعب املسلم

 :وفيما يلى نص هذا البيان
  ١:بيان مكة املكرمة بشأن مأساة املسلمني ىف تركستان الشرقية
فإن إخواننا املسلمني يف تركستان الشرقية وهم أكثر من  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد

ثالثني مليون مسلم يتعرضون الضطهاد مستمر منذ سنوات طويلة على يد احلكومة الصينية ومن ذلك قهرهم والتنكيل م 
ة تصفية املؤسسات والتمييز الظامل ضدهم ، وسجن العلماء والدعاة والناشطني منهم ، ومنع إظهار الشعائر التعبدية، وحماول

واملظاهر اإلسالمية، والعمل على تذويب هوية املسلمني، وتغيري التركيبة السكانية ليصبح أهل تركستان الشرقية أقليـة يف  
ومن صنوف التضييق والقهر اليت تقوم ا احلكومة الصينية إجبار الفتيات التركستانيات املسلمات على اهلجرة إىل  .بالدهم

املآسي ما يعجز اللسان عن وصفه مع منع الزواج قبـل   شغيلهن كعامالت يف املصانع وهناك يواجهن منالصني بذريعة ت
باإلضـافة إىل غرامـات   , وحرمان األزواج من اإلجناب قبل مضي مخس سنوات من الـزواج , سن اثنني وعشرين سنة

والثـروات  , ات كبرية مثل الـنفط ومع ما تزخر به أرض تركستان الشرقية من ثرو.وعقوبات ملن ينجب أكثر من طفل
ولقد نقلت لنا وسـائل  .فإن إخواننا من شعب تركستان يعيشون يف فقر مدقع وعوز شديد, واألراضي اخلصبة, املعدنية

اإلعالم وشاهد الناس مجيعهم ما جرى مؤخرا من جمزرة قامت ا احلكومة الصينية يف حق إخواننا هناك بعـدما أبـدوا   
وهذا وما سبقه . ن اعتدى عليهم من أبناء القومية الصينية حني قتلوا منهم العشرات دون وجه حق مطالبام مبحاكمة م

وكشف هذا , ذلك يعد خطباً جليالً ونازلة عظيمة توجب على املسلمني حكومات وشعوباً أن يتداعوا لتفريج هذا الكرب
وإِن استنصروكُم في الـدينِ فَعلَـيكُم   {: القائل عز وجلالظلم بكافة الوسائل الشرعية املتاحة، استجابة ألمر اهللا تعاىل 

إِنما املؤمنونَ {: اآلية، وقوله تعاىل} ...واملؤمنونَ واملؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ{: اآلية، وقوله عز من قائل}  ...النصر
... )) املسلم أخو املسـلم ال يظلمـه وال يسـلمه   : ((فيما صح عنه -صلى اهللا عليه وسلم  -اآلية، ولقوله }  ...إِخوةٌ

ما من امرئٍ مسلمٍ خيذل امرءاً مسلماً يف موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص : (( -صلى اهللا عليه وسلم  -احلديث، وقال 
ص فيه من عرضه وتنتهك فيه من عرضه إال خذله اهللا يف موضع حيب يف نصرته، وما من امرئٍ ينصر مسلماً يف موضعٍ ينتق

  )).فيه حرمته إال نصره اهللا يف موضع حيب فيه نصرته
وإن املوقعني على هذا البيان، وانطالقاً مما أوجبه اهللا على أهل العلم من تبيني احلق وعدم كتمانه ليودوا إيضاح احلقـائق  

  :اآلتية
عموم املسلمني حكومات وشعوباً، كل حبسبه، أن نصرة إخواننا مسلمي تركستان ودعمهم واجب شرعي، ، على  :أوالً

ومن ذلك التعريف بقضيتهم وكشف ما يتعرضون له مـن ظلـم   . بشىت أنواع الدعم السياسي واإلعالمي واالقتصادي 
وتنكيل، يف احملافل العاملية ولدى املنظمات الدولية، وأن تبذل احلكومات اإلسالمية قصارى جهدها للضغط على احلكومة 

رب الوسائل الدبلوماسية وغريها؛ لرفع الظلم والتمييز عنهم ، والعمل على إعطائهم حقوقهم وحفظ كرامتـهم،  الصينية ع
  .اضطهادهم وتذويب هويتهم اإلسالمية والتوقف عن

على املسلمني عامة ومسلمي تركستان الشرقية خاصة أن يفطنوا خلطط األعداء اليت تسعى جاهده إىل حتويل قضية  :ثانياً
ان الشرقية من قضية إسالمية إىل قضية عرقية إثنيه لاليغور يف مقابل عرقية اهلان ويف ذلك مشاة لقضية فلسـطني  تركست

  .اليت بدأت إسالمية مث حتولت إىل عربية لينتهي ا احلال قضية فلسطينية
ل منها أن تبذل املزيد مـن اجلهـد   وإننا إذ نثمن ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ما قامت به من جهد يف هذا الشأن، لنأم :ثالثاً

توصل املنظمة إىل اتفاقية مع احلكومة الصينية إلعطاء مسلمي تركستان الشرقية مجيع حقوقهم وأن  للوصول إىل حل عرب
تبادر املنظمة إىل فتح مكتب هلا يف تركستان الشرقية وحتث دول املنظمة على بذل املزيد من الدعم والنصـرة إلخواننـا   
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شد بقية املؤسسات واملنظمات واالحتادات واالس اإلسالمية احلكومية والشعبية؛ أن تبذل قصارى جهدها يف وننا .هناك
نصرة هؤالء املستضعفني، ومن ذلك تثبيتهم على دينهم، ونشر الدعوة بينهم عرب الوسائل املتاحة كـالقنوات الفضـائية   

دعاة وتيسري قبول الطلبة يف اجلامعات اإلسالمية ، وأن تبادر هيئـات  واملواقع اإللكترونية اليت ختاطبهم بلغتهم وكفاالت ال
اإلغاثة ببدء عملها اإلغاثي واإلنساين ملواسام وسد حاجتهم يف برامج لكفالة األيتام والطلبة وإنشاء املدارس واملساجد ؛ 

سيما املوسرين وأصحاب الدثور؛ أن والسيما وأم ميرون بظروف معيشية بالغة الصعوبة ، كما نناشد عموم املسلمني وال
  .خيصصوا جزًءا من زكوام وصدقام هلؤالء املسلمني، على أن يتم إيصاهلا عرب القنوات اإلغاثية اإلسالمية املأمونة

قد يكون من اخليارات املطروحة يف حال عدم كف احلكومة الصينية عن ممارساا القمعية ضد إخواننا مسـلمي   :رابعاً
لشرقية، تفعيل سالح املقاطعة االقتصادية للبضائع واملنتجات الصينية، والسيما وأن حجم التبادل التجاري بني تركستان ا

الصني والدول اإلسالمية ال يستهان به، ولذا فإننا نناشد علماء املسلمني أن يكون إصدار فتوى مجاعية ذا الشأن قيـد  
  .الوقت املناسب مبا حيقق مصلحة املسلمني إذا اقتضى األمر ذلكالدراسة والنظر، وأن يتم تفعيل هذا اخليار يف 

أن من أعظم أسباب كشف الكروب وتفريج اهلموم ودفع البالء؛ تقوى اهللا تعاىل والتوبة وصـدق اللجـوء    :خامساً
علموا أن النصـر  والضراعة إليه سبحانه، ولذا فإننا نوصي إخواننا مسلمي تركستان بتقوى اهللا تعاىل والصرب واملصابرة، ولي

مع الصرب، وأن الفَرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً، كما نوصي عموم املسلمني باإلحلاح على اهللا تعـاىل بالـدعاء   
كل  تركستان الشرقية مبعاجلة أمورهم باحلكمة واللني والبعد لكشف الضر عن املسلمني بعامة، ونوجه نداء إىل إخواننا يف

: وقوله تعاىل} ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني{: عنف وحتاشي استفزاز احلكومة الصينية لقوله تعاىلالبعد عن اللجوء إىل ال
الضر والـبالء،   نسأل اهللا تعاىل أن يرفع عنهم .، ونوصيهم بالتفقه يف الدين}ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال{

وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آلـه   .أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمونوأن يهيئ هلم من أمرهم رشداً، واهللا غالب على 
  .وصحبه أمجعني

  :ملوقعون على البيان
  عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى سابقاً  سليمان بن وايل التوجيري/ د
  املشرف العام على موقع املسلم  ناصر بن سليمان العمر/ د
  أستاذ العقيدة جبامعة أم القرى  سعد احلمدانأمحد بن / د.أ
  عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى سابقاً  حممد بن صامل السلمي/ د
  عميد كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى سابقاً   عبد اهللا بن عمر الدميجي/ د
  رمي باجلامعة اإلسالمية سابقاًعميد كلية القرآن الك   أمحد بن عبد اهللا الزهراين/ د
  أستاذ العقيدة املشارك جبامعة أم القرى سابقاً  حممد بن سعيد القحطاين/ د
  رئيس قسم الكتاب والسنة جبامعة أم القرى سابقاً  غالب بن حممد احلامضي/ د.أ
  رئيس قسم القضاء جبامعة أم القرى سابقاً    ستر بن ثواب اجلعيد/ د
  أستاذ الفقه جبامعة أم القرى  رمي احلناياعبد اهللا بن عبد الك/ د
  أستاذ الفقه املشارك جبامعة أم القرى  خالد بن عبد اهللا الشمراين/ د
  أستاذ أصول الفقه املساعد جبامعة أم القرى    عبد اهللا بن علي املزم/ د
  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية املعلمني جامعة امللك سعود    وليد بن عثمان الرشودي/د

  القاضي باحملكمة العامة مبكة املكرمة  بدر بن إبراهيم الراجحي/ الشيخ
  األستاذ جبامعة اإلمام حممد بن سعود سابقاً  خالد بن عبدالرمحن العجيمي/ د

  القاضي مبحكمة القطيف  صاحل بن عبداهللا الدرويش/ الشيخ
  األستاذ املتعاون جبامعة امللك عبدالعزيز    حممد بن موسى الشريف.د
  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بالكلية اجلامعية جبامعة أم القرى    مد السعيديحم.د
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  نائب رئيس هيئة علماء السودان    عبداحلي يوسف.د
  السودان -إمام وخطيب جامع الشهيد باخلرطوم     عبداجلليل كاروري/ الشيخ

  عضو جملس األمة الكوييت      وليد الطبطائي/د
  ة العالقات اخلارجية والدفاع مبجلس النواب البحريينرئيس جلن    الشيخ عادل املعاودة

  املشرف العام على مواقع شبكة نور اإلسالم  حممد بن عبداهللا اهلبدان.د 
  األستاذ بكلية الشريعة بقطر ومسئول األقليات باألمانة العامة لالحتاد    د علي القره داغي

  العاملي لعلماء املسلمني
بينما املطلوب حترك , لكنها لن تغري شيئاً من واقع مسلمى الصني, ولكن غرية أفراد معدودين قد تزيدهم ثواباً عند اهللا

وخاصـة أن  , ثقل سياسى واقتصادى للدول العربية الىت ترتبط مبصاحل اقتصادية متنامية مع بكني يستطيع أن يثمر الكثري
وكل مانطلبه فقط ىف هذا الوقت أن يتساوى املسلمون ,  البالد العربيةالصني أصبحت هلا مصاحل ومشروعات ضخمة ىف

  . وأن يتاح هلم معرفة دينهم, بغريهم من القوميات الىت تعيش ىف الصني
  :توصيات

ىف ختام هذا البحث نوصى بأن تعمل الدول واهليئات اإلسالمية على مساعدة مسلمى الصني بصفة عامة وتركستان 
  : بصفة خاصة ىف توفري هذه املتطلبات

وتغطي خمتلف التخصصات اإلسـالمية املطلوبـة    منح دراسية للطالب الصينيني متثل فيها مناطق املسلمني بالصني  ••••
 .زع على اجلامعات اإلسالميةوتو. للمسلمني الصينيني

وضع خطة دراسة مبنية على احتياجات املسلمني يف الصني، مع إدخال مناهج التعليم املهين لتأهيل الطالب خلدمـة   ••••
  .خصوصاً بعد ضعف البوذية والديانات الوثنية األخرى, اتمع الصيين يف جمال الدعوة

  .مارها وتلبية احتياجات املسلمنيالقيام مبسح شامل للمساجد يف الصني، وذلك دف إع ••••
القيام باستطالع االحتياجات يف هذا اال، وذلك باالتصال باملنظمات أو اهليئات اإلسالمية يف الصني، والتخطـيط   ••••

إلقامة مشروع لنشر وطبع الكتب اإلسالمية حملياً، مع ضرورة األخذ يف االعتبار اللغة احمللية يف حركة ترمجة الكتب 
  .والدول اإلسالمية لدعم املسلمني يف الصني واستغالل العالقات الطيبة بني حكومة الصني اإلسالمية،

تنظيم قطاع الدعوة وتغذيته بالدعاة، مع مالحظة إشراك املسلمني الصينيني الذين حصلوا على جانب وفري من العلوم  ••••
  .مع دقة االختيار هلؤالء دعاة من الصني والثقافة اإلسالمية، ووضع خطة إستراتيجية للمستقبل البعيد، وذلك بإعداد

إنشاء مؤسسات إغاثة إسالمية، ومؤسسات حتويل تعاونية إسالمية تبني معاين التآلف والتعاضد واملسؤولية املشتركة  ••••
  .واجلسد الواحد

  .الصني إنشاء مدارس إسالمية، وتوحيد مناهج املدارس السابقة، ونشر مراكز حتفيظ القرآن الكرمي يف مجيع مقاطعات ••••
العمل على إنشاء كلية للدراسات اإلسالمية، ووضع خطط كفيلة بتطويرها إىل جامعة مبختلف التخصصات، وفتح  ••••

  .فروع هلا يف املناطق اإلسالمية
  .إنشاء دور نشر إسالمية باللغة الصينية تراعي اللهجات احمللية تقوم بطباعة الكتب الشرعية بعد ترمجتها ••••
باللغات اليت يستعملوا على غرار اإلذاعات التنصـريية،   مية موجهة إىل املسلمني يف الصنيإنشاء حمطة إذاعية إسال ••••

ويوضع هلا الربامج والدورات اإلذاعية بشكل مدروس يتوىل إعداده هيئة متخصصة من اخلرباء والـدعاة، وجيـري   
بطهم بأخبار إخوام املسـلمني يف  التركيز على تعليم مبادئ اإلسالم، والتركيز على مفاهيم األخوة اإلسالمية، ور

  .العامل
وختصيص برامج أسبوعية للتعريف ـم  , االهتمام بنشر أخبار مسلمى الصني ىف وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية  ••••

بسبب هذا التقصري الواضح ىف وسائل , ومشاكل املسلمني ا, فكم من املسلمني يعرف قضية تركستان, ومبشاكلهم
  . وعة واملرئيةاإلعالم املسم
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عن مير العامل بتغريات سريعة يف مجيع ااالت، وال ميكن ألي دولة أو  منظمة أن تعيش مبعزل  :املقدمة وطبيعة املشكلة 
هذه التطورات، فاملطلوب هو استيعاب التطورات احلديثة خباصة يف جمال اإلدارة ، للوصول إيل املبادئ  اليت تتحقق ـا  
أهداف اإلدارة اإلستراتيجية ، مما ال يترك جماالً هليمنة  املنظمات والدول الغنية علي مقدرات الدول األقل فقراً حتت مسمي 

ل الختراق هذا اجلدار إال من خالل دعم التميز يف كافة ااالت  السيما ااالت املصرفية اليت العوملة ، فلم يعد هناك جما
حيث ينظر إىل اإلبداع والتميز على أنه القدرة على خلـق وإجيـاد األفكـار     .تشكل بال شك عصب احلياة االقتصادية 

اإلدارية املختلفة، وبالتايل فعملية التفرد والتميز يف كـل  اجلديدة القابلة للتطبيق واليت ميكن أن تسهم يف تطوير العمليات 
  .ااالت هي وسيلة اإلدارة لتجاوز حصار العوملة للدول النامية وللمنشآت عموما 

وتتلخص مشكلة هذه الدراسة بان النظام املصريف اإلسالمي العريب  لديه الكثري من معايري التميز واإلبداع يف جمـال  
وإذا ما تكاملت وسـائل  . ال ميكن ألي نظام عاملي أن جياريه ، سواء كان رأمسايل  ، أو نظام اشتراكي العقود املصرفية 

التميز واإلبداع مع احد األنظمة املصرفية الفتية واملعين ا النظام املصريف يف دولة الصني الشعبية ، يستطيع النظام اإلداري 
وهذا األمر يترك نواة إلمكانية االستفادة ولو جزيئـاً   .التكامل اإلستراتيجيالعريب أن يطور وسائل التميز واإلبداع بذلك 

من قبل القائمني علي التخطيط املصريف الصيين لألخذ مبجاالت عقود مصرفية غري معروفـة يف نظمهـم مثـل املراحبـة     
  .يواملشاركة  والتخلي عن  عقود الربا وسعر الفائدة الثابت  الذي يأخذ به النظام اإلسالم

  :تنبع أمهية الدراسة من النقاط اآلتية  :أمهية البحث 
 .هناك ضرورة حتمية للتعامل مع خماطر العوملة واالتفاقات الدولية علي النظام املصريف العريب -١
إن ج التميز واإلبداع يشكل األداة اليت من خالهلا القضاء علي السيطرة األجنبية علي مقدرات وأمـوال الشـعوب    -٢

 .خالل دعم التميز ويف نظم العقود املصرفية  النامية من
انه ال يوجد مانع من االستفادة من النظم املصرفية يف دولة الصني كدعم لعمليات التميز واإلبداع يف العقود املصرفية  -٣

 .العربية
  :دف هذه الدراسة إيل  :أهداف البحث 

 .ع واالبتكارالتعرف علي ج التميز ومدي ارتباطه بتحقيق  متطلبات اإلبدا -١
 .التعرف علي متطلبات التميز يف العقود يف النظام املصريف العريب اإلسالمي -٢
التعرف علي متطلبات التميز واإلبداع يف العقود يف النظام املصريف لدولة الصني مبا ميكن من خاللـه تبـادل معـايري     -٣

 .ومتطلبات التميز بني األنظمة املصرفية العربية والصينية
  :للمساعدة يف إجياد حل للمشكلة البحثية يفترض الباحث االفتراضات اآلتية :بحثافتراضات ال

 .ميثل ج التميز املعرب عن اإلبداع واالبتكار ؛ وسيلة اخلروج من خماطر العوملة واالتفاقات الدولية -١
 . يوجد يف النظام املصريف اإلسالمي من متطلبات التميز واإلبداع ال نظري له يف األنظمة املصرفية العاملية -٢
ميكن االستفادة مبؤشرات التطوير والتميز يف النظام املصريف لدولة الصني يساعد علي تكامل معايري التميـز املصـريف    -٣

 .العريب
الدراسة التحليلية حلقيقة خماطر العوملة علي العقود املصرفية يف الـوطن  يقوم منهج البحث علي أساس  :منهج البحث

العريب ، وذلك حملاولة إجياد وسيلة مناسبة للتعامل معها من خالل البحث عن معايري للتميز واإلبداع يف تلـك األنظمـة   
، بغرض التوصل إيل جمال للتحقق مـن  املصرفية  ، وحماولة التكامل بينها وبني النظام املصريف لدولة الصني يف هذا الشأن 

  .خالله من افتراضات هذه الدراسة واخلروج بنهج كامل للتميز ميكن األخذ به يف التعامل مع العقود املصرفية
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تطلبـات بتحقيـق   ج التميز ومديارتباطه مب:  املبحث األول :يتم تناول مشكلة الدراسة من اآليت  :تنظيم البحث
اخلالصـة والنتـائج   ، مؤشرات التميز يف حتقيق اإلبداع واالبتكار يف العقود املصرفية: بحث الثاينامل، اإلبداع واالبتكار

  والتوصيات 
  قائمة املراجع

  املبحث األول
  ج التميز ومديارتباطه مبتطلبات بتحقيق اإلبداع واالبتكار 

  :ناول هذا املبحث من خالل اآليت يتم ت: متهيد 
  .متطلبات االبتكار واإلبداع: ثانياً ،  تدعم إستراتيجية املنافسة والتطوير ج التميز كأداة: أوالً 

  -:ويتعرض الباحث لكل نقطة من خالل العرض اآليت
اذا كانت العوملة تعرف بأا الفتح القسري ألسواق الدول : ج التميز كأداة تدعم إستراتيجية املنافسة والتطوير: أوالً 

الدول الغنية املتقدمة ، حبيث تزداد هذه الدول غين ؛ إذ أا تضمن ملنتجاا أسواق دائمة ، توفر  النامية والفقرية ملنتجات
هلا األرباح الطائلة علي الدوام ، وهي بسببها تزداد الدول الفقرية حاجة وختلف وذلك ما نتج عن عدم قدرة منتجاا علي 

  .لسوق وأصابه أبنائها بالبطالة واقتصادها بالشلل منافسة املنتجات األجنبية ، مما أدي إيل خروجها من ا
وهذا املفهوم ميثل املفهوم احلقيقي ملا يسمي العوملة ، وان كان الكثري من املغرضني وأصحاب املصاحل يعرفوا بأـا  

كت العوملـة  السبيل األوحد للحاق بركب الدول الغنية واملتقدمة ، وأين كان التعريف سواء احلقيقي والظاهري ؛ فقد تر
فجوة اقتصادية هائلة بني الدول الغنية والدول الفقرية مل يكن هناك من سبيل للقضاء عليها غري سبيل وحيد هو إتباع ج 

  )١(التميز ، والذي نعين به ببساطة أحد مهمات التواجد يف السوق
فة أقل ، ويتحقق ج التميز بشكل عام إذا أن العميل دائما يبحث عن اخلدمة أو املنتج الذي حيقق له مزايا أكرب بتكل

  -):٢(يف أي منظمة عن طريق تقدمي ما يلي
 .االختيار اجليد للقطاع التسويقي املستهدف  -١
 .تقدمي اخلدمة أو املنتج بأقل األسعار -٢
 . تقدمي خدمات إضافية تربر ارتفاع األسعار عن املنافسني -٣

  -:التنافسية وإتباع اإلستراتيجيات اليت حتقق ذلكومن مث يصبح التميز وسيلة هامة لتحقيق امليزات 
  . ويعين به ضرورة أن يكون املنتج متميزاً عن سائر املنتجات املنافسة  ، سواء يف الكم أو الكيف: التميز عن طريق املنتج

املناسب وجـودة   ويتم بسببه توفري اخلدمة اجليدة من ناحية الدقة والسرعة الكفاءة  بالتوقيت :يق اخلدمة التميز عن طر
  . عالية

  . أي االهتمام بالطاقات البشرية ذات التميز وسرعة االجناز املدعمة بالوعي والعلم:  التميز عن طريق األفراد
عن املعايري اهلامة اليت يتحتم األخذ ا بتحقيق ج التميز  وبناء امليزات التنافسية  ، واليت تعدل من ) ٣(ويعرب البعض 

يدية اليت أصبحت ال تتفق متطلبات املخاطر الناجتة عن العوملة ووسائل االتصال ، وتشتمل هذه املعايري علـي  املعايري التقل
  -:اآليت 

توجيـه الطاقـات جتـاه     - .فتنة وسحر العمالء -رضاء العمالء: (املعايري املتطورة للتميز املعايري التقليدية للتميز
االعتماد علي قيم -.حتقيق املصلحة االجتماعية مع الرحبية -التوجه بالرحبية-.توجيه الطاقات مع كل املتعاملني -.العمالء

                                                
  م ١٩٩٩الكلمة االفتتاحية لكويف عنان يف قمة سياتل ، واشنطن  -١
املؤمتر العلمي الرابع ،  الريادة "  يف مواجهه حتديات العوملة إستراتيجية التطوير يف القطاع املصريف العريب) ." ٢٠٠٥(كوثر األجبي ،. د٢

   ٥-٤واإلبداع ، كلية العلوم اإلدارية واملالية ، جامعة فيالدلفيا ، مارس ، ص
٣- Nickles,(1996)."  Understanding Business, 4th .Ed., Erwin N.Y. 
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 -التركيز علـي اإلدارة . التوجه باملنتج والعمالء -التوجه باملنتج-.االعتماد علي اخالقيات الوقاية -وأخالقيات رد الفعل
علي إار فمن خالل تلك املعايري اليت تؤكد علي حتول اإلستراتيجية التقليدية بالنسبة للمعيار األول ) التركيز علي العمالء

  . ، وهي مصطلحات تعرب عن مبادئ اجلودة الشاملةوجذب بل وفتنه العمالء
مسـتثمرين ، أو  أما املعيار الثاين فهو يعين حتقيق كافة الرغبات اليت تتعامل مع اتمع سواء كانوا مرؤوسـني ، أو  

مودعني ، فيما ميثل املعيار الثالث إيل حتمية حتقيق الرحبية مع مراعاة اجلانب االجتماعي الذي يهتم بكافة جوانب اتمع ؛ 
  .وميكن مالحظة أمهية هذا  العنصر بالنسبة لتوقعات املتعاملني من منشأة يفوق توقعام مع منشأة أخري 

رة إتباع األساليب الوقائية ، وهي تعين جتنب حدوث املشكالت وذلك بتوقع املشـكلة  ويشري املعيار الرابع إيل ضرو
ويتناول كل من املعيارين اخلامس والسادس توجيه االهتمام إيل املنتج أو اخلدمة مرتبطـة  . وحماولة توفري حل مناسب هلا

العميل من تلك اخلدمة أو ذلك املنتج ،  بالعميل ، وليس االهتمام باملنتج بشكل منفصل عن مستوي اإلشباع الذي يريده
  .، ومهمة اإلدارة الناجحة اإلنصات لرغبات العمالء بذلك تتم اإلدارة عن طريق العميلو

ينظر البعض إىل اإلبداع على أنه القدرة على خلق وإجياد األفكار اجلديدة القابلـة   :متطلبات االبتكار واإلبداع : ثانياً 
تسهم يف تطوير العمليات اإلدارية املختلفة ، وبالتايل فإن استخدام تقنية املعلومات ميكن أن يلعب  للتطبيق ، واليت ميكن أن

ستوفر هلـؤالء   التقنية دورا هاما يف إبراز امللكات اإلبداعية لدى األفراد ال بل ويعمل على تعزيزها ، على اعتبار أن هذه 
  )١.(مكانات الالزمة لتجربة وتطبيق أفكارهم على أرض الواقعاألفراد كل ما حيتاجونه من الوسائل واألدوات واإل

وهناك تعريف أخر لالبتكار  واإلبداع حيث أنه توظيف أمثل للقدرات العقلية والفكرية اليت تتميز بأكرب قـدر مـن   
كتشاف عالقات الطالقة واملرونة واألصالة واحلساسية للمشكالت والقدرة على حتليلها مبا يؤدي إىل تكوين ترابطات  ، وا

كما يعرف بأنه عملية ذات مراحل متعددة ينتج عنها فكرة أو . أو أفكار أو أساليب عمل جديدة داخل املنظمات اإلدارية
عمل جديد يتميز بأكرب قدر من الطالقة، واملرونة، واألصالة، واحلساسية للمشكالت، وهذه القدرة اإلبداعية من املمكن 

  ).٢.(وإمكانات األفراد واجلماعات واملنظمات تنميتها وتطويرها حسب قدرات
واإلبداع عبارة عن وحدة متكاملة من العوامل الذاتية واملوضوعية تقود إىل حتقيق إنتاج جديد وأصيل ذو قيمة مـن  

فهو عملية حتسس للمشكالت والـوعي  . الفرد واجلماعة ، يسهم يف إجياد احللول اجلديدة لألفكار واملشكالت واملناهج
طن الضعف والثغرات وعدم االنسجام والنقص يف املعلومات والبحث عن حلول والتنبؤ ا، ونقل أو توصيل النتـائج  ملوا

العملية اليت يتميز ا الفرد عندما يواجه مواقف ينفعل هلا ويعايشها بعمق مث يستجيب هلا مبا : فاإلبداع هو ).٣.(لآلخرين
ستجابات اآلخرين وتكون منفردة وتتضمن هذه العملية منتجات أو خدمات أو يتفق وذاته ، فتجيء استجابته خمتلفة عن ا

  ).٤(تقنيات عمل جديدة، أو أدوات وعمليات إدارية جديدة، كما تشمل الفكر القيادي املتمثل يف طرح أفكار جديدة 

                                                
دراسة  –اثر تقانة املعلومات يف اإلبداع أملنظمي شركة توليد الكهرباء املركزية )  " ٢٠٠٩(خالد بين محدان. فراس الشليب ، د. د -١

  .٢املؤمتر العلمي الثالث لكلية االقتصاد والعلوم االدارية جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، أبريل ، ص "حالة
  :لك ايل ١يرجع يف -٢
  .شركة جند التجارية: الرياض "  املدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث)."  م٢٠٠٢(الشمري ، فهيد عايض   -
معهد : ، الرياض ) ١(ع) ٣٩(جملة اإلدارة العامة ، م" . معوقات اإلبداع يف املنظمات السعودية). "م١٩٩٩(عبد الرمحن بن أمحد هيجان ،  -

  .اإلدارة العامة
   -:يرجع يف ذلك ايل  -٣
  .قرطبة للنشر والتوزيع: الرياض" مبادئ اإلبداع ). " م٢٠٠٤( طارق حممد السويدان ، حممد أكرم والعلوين ،   -

- Torrance, E.P.(1993).The nature of creativity as manifest testing.New York: Press 

Syndicate of the university of Cambridge  
٤- Soo, Christine; Timothy Devinney; David Midglers; Anne Deerin, 2002, Knowledge 

Management: Philosophy, Processes, and Pitfalls, California Management Revie, Vol. 44, 
No.4, PP: 129-150.  
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خالل حتسني التنسيق والرقابة وتظهر أمهية اإلبداع  يف سبل التميز والعمل بصورة أفضل من :حاجة املنظمات إىل اإلبداع
الداخلية واهليكل التنظيمي ، كما يؤدي إىل تسهيل العمليات اإلبداعية اليت متكن املنظمة من االستمرار ومواصلة عملـها  
وإجياد احللول اإلبداعية للمشكالت اليت تواجهها بكفاءة وفاعلية ، واىل إحداث تغيريات اجيابيـة يف بنـاء املنظمـة ويف    

ا، وحتسني إنتاجيتها، واالرتقـاء  عمليا ا اإلدارية ، ويساعدها على التكيف ، و التفاعل مع كافة املتغريات البيئية احمليطة
مبستوى أدائها وأداء العاملني فيها، وإجياد اكتشافات ومقترحات وأفكار لوضع أنظمة ولوائح وإجراءات وأساليب عمـل  

نه بروز برامج وخدمات خارج أنشطة املنظمة الرئيسية، وحتسـني جـودة   جديدة مبدعة وخالقة ، األمر الذي ينجم ع
  ).١(املنتجات واخلدمات اليت تقدمها للجمهور املستفيد من اخلدمة وزيادة مدخالا املالية

تعددت تصنيفات الكتاب والعلماء لعناصر اإلبداع ، وأفضل تصنيف هو ما قدمه جيلفـورد  : عناصر اإلبداع التميز
للعناصر املختلفة املكونة لإلبداع املتمثلة يف الطالقة واملرونة واألصالة والتوسيع والكم والكيف، ويف مـا يلـي   ومعاونوه 

  ).٢:(شرح هلذه العوامل  
إن الطالقة تقاس وحتدد بعدد وكمية ما يعطي الشخص من نوع معني من املعلومات يف وحدة زمنية : عنصر الطالقة -١

بارات الكالمية وحدها  توجد ثالثة عوامل متميـزة للطالقـة وهـي الطالقـة الفكريـة      معينة، وقد وجد أنه يف االخت
)Ideational Fluency : (    وجل هذا النوع من الطالقة مرتبط بالقدرة العقلية لشخص كالقـدرة علـى التخيـل

وتعـىن بعمليـة   )  : Associational Fluency(والتشبيه واالستنباط وسعة اإلدراك واحلدس ، والطالقة الترابطية 
إكمال العالقات وذلك متييزاً هلا عن النوع السابق من الطالقة، والطالقة التعبريية واليت هلا عالقة بسهولة بنـاء اجلمـل،   

  . وهكذا
أما املرونة يف التفكري فتعين تغيرياً من نوع معني ورؤية املشكلة من زوايا خمتلفة والتغيري يف املعـىن، أو  : عنصر املرونة -٢

التفسري، أو االستعمال، أو فهم املهمة ،أو إستراتيجية العمل ، أو تغيرياً يف اجتاه التفكري الذي قد يعين تفسـرياً جديـداً   
  .للهدف

وتعين إنتاج ما هو غري مألوف، وما هو بعيد املدى،وما هو جديد وغري عادي، وما هو ذكـي و  : عنصر األصالة -٣
 .حاذق من االستجابات

ظهر هذا العامل مقدرة الفرد على اإلضافة ذات القيمة على فكرة أو أسلوب قدمها غريه حبيـث  وي: عنصر التوسيع -٤
  .تكتمل الفكرة بشكل أفضل ، أو يصبح تطبيقها أكثر فائدة وسهولة

إن مثة فرضية تقول إن الكمية تولد الكيفية حيث أنه إذا كان شخص ينتج عدداً أكرب مـن  : عنصر الكم والكيف -٥
ال بد أن ينتج هذه األفكار بنوعية جيدة ويف وقت حمدد ، يف حني أن هناك فرضية أخرى تقول بأنـه إذا   األفكار ؛ فإنه

  .صرف اإلنسان وقته يف إعطاء عدد كبري من األفكار فإن األفكار اجليدة بينها ستكون قليلة
  -:ومن ذلك ) ٣.(ميكن استخدامه يف الرقابة أو حتسني اإلنتاجية:اإلبداع االبتكاري

يشري إىل قدرة املبدع على اختراق قوانني ومبادئ ومدارس فكرية ثابتة وتقدمي منطلقـات  : اإلبداع التجديدي -١
وأفكار جديدة، ويتطلب هذا املستوى من اإلبداع متتع املبدع بقدرة قوية على التصوير التجريدي لألشياء ، ممـا ييسـر   

 ).٤(رة املبدع على تقدمي منتج جديد أو نظرية إدارية جديدة حتسينها وتعديلها ، حيث يسهم هذا املستوى يف زيادة قد
ميثل اإلبداع التخيلي أعلى مستويات اإلبداع وأندرها، حيث يتحقق فيه الوصول إىل مبدأ أو : اإلبداع التخيلي  -٢

" نظرية أو افتراض جديد كلية ، ويترتب عليه ازدهار أو بروز مدارس وحركات حبثية جديدة كمـا ظهـر يف أعمـال    

                                                
  مرجع سبق ذكره" سلوك االفراد واجلماعات يف منظمات االعمال   –السلوك التنظيمي ) "٢٠٠٤(حسني حرمي،  ١
  .مجهورية مصر العربية"  حبوث ودراسات"إدارة اإلبداع اإلداري، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية )" ٢٠٠٥(رفعت الفاعوري  -٢
  مرجع سبق ذكره" مبادئ اإلبداع ). " م٢٠٠٤( طارق حممد السويدان ، حممد أكرم والعلوين ،  ٣
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع:  ، عمان" اإلبداع). " م٢٠٠٢(فتحي عبد الرمحن جروان،  ٤
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أو إجياد وإبداع وفتح أفاق جديدة مل يسبق املبدع )   Freud) "Taylor,1993"وفرويد " Einstein" " أينشتاين
  ).١(إليها أحد

يعد تنمية اإلبداع اإلداري وسيلة املنظمات لتحقيق التميز والتفوق والسبق يف جمال عملها، وذلك : تنمية اإلبداع اإلداري
الكوادر البشرية وزيادة قدراا وصقل خرباـا علميـا ، فضـال عـن تطـوير اخلطـط       من خالل العمل على تنمية 

، وأساليب وطرق العمل ، مع توفري البيئة التنظيمية اليت تشجع اإلبـداع  ات الالزمة لتحقيق أهداف املنظمةواالستراتيجي
  ).٢.(والتجديد ألن إغفال عنصر من هذه العناصر يقلل نسبيا من فرص اإلبداع والتميز

فاإلبداع ال حيدث بشكل عفوي ، ولكن يتطلب إحداثه توفر مناخ تنظيمي وبيئة عمل تشجع على ذلك ، حيث متثل 
واجه الفرد عند دخوله مكان بيئة العمل الظروف املادية واملكانية احمليطة بالفرد يف عمله ، إذ أن هذه الظروف هي أول ما ي

افة ، مستوى الصيانة، اإلضاءة، التهوية، التكيف، الرطوبـة، وسـائل   ، وتتضمن مساحات املكتب، مستوى النظالعمل
االتصال من أجهزة اهلاتف والفاكس، ولوازم العمل املكتبية، ووسائل السالمة، وغري ذلك من      الوسائل اليت جتعل بيئة 

ايل ارتفاع مستويات الرضا لـدى  العمل مواتية ومرحية مما يسهم بفاعلية يف ختفيف العبء وامللل والتوتر واإلرهاق، وبالت
العاملني ويئة الفرص لإلبداع واالبتكار، بينما الظروف املكانية غري املرحية تؤدي إىل حالة من التوتر لـدى العـاملني،   
فاحلرارة الشديدة والضوضاء واخنفاض مستوى النظافة واالزدحام واالفتقار إىل اخلصوصية وعدم توافر الوسائل املساعدة 

  ). ٣(العمل تعترب مبثابة ظروف مادية ضاغطة تقلل الرضا الوظيفي وختنق فرص اإلبداع واالبتكار ألداء
  مؤشرات التميز يف حتقيق اإلبداع واالبتكار يف العقود املصرفية: املبحث الثاين 

: ثانيا ، .لة الصنيمؤشرات التميز واإلبداع يف العقود املصرفية لدو:أوالً  -:يتم تناول تلك املؤشرات من خالل اآليت
  .مؤشرات التميز واإلبداع يف العقود املصرفية اإلسالمية 

  .والباحث خالل العرض التايل يتناول كل نقطة من املؤشرات ببعض التفصيل
، وجه ايار االحتـاد السـوفييت   ١٩٩١يف اية عام .:مؤشرات التميز واإلبداع يف العقود املصرفية لدولة الصني:أوالً 

مصريية للمحافظني، ألنه أدى إىل قناعـة القادة الصينيني قناعة تامة بأن شرعية احلكومة يف الصني تقـوم علـى   صفعة 
فقد تطـور توازن القـوى يف اللجنـة املركزيــة يف شـهر   . ازدهار االقتصاد وحتسني مستـوى معيشة الصينييـن

، طالت ١٩٩٢يف اية عام (، وتغلبت األسعار احلرة وتسارع حترير االقتصاد  ).٤.(لصالـح اإلصالحيني ١٩٩١نوفمرب 
، استأنفـت جلنة احلـزب املركزية إصالح منشآت القطاع العام ،  ١٩٩٣ويف شهر نوفمبـر ). من جتارة اجلملة% ٨٠

، هـدفت  ١٩٩٤ويف عـام  . حيث قررت التنوع يف أشكال ملكيتها مع التأكيد دوماً على دور القطاع العام الرئيسـي 
أخرياً، يف شـهر ديسـمرب    .ات املؤسساتية إىل إنشاء نظام مصريف حقيقي، ونظام ضرييب، ونظام صرف العملةاإلصالح
، أدى دخول الصيـن إىل منظمة التجارة العاملية إىل انفتاحها انفتاحاً أوسع على السوق العاملية، وشـكل هـذا   ٢٠٠١

ويف الوقت نفسه الذي ظهرت فيـه التكلفـة   . اإلصالحـاتاالنفتاح وسيلة بيد القادة الصينيني للحفاظ على ديناميكية 
وظهر أن تنفيذ إجـراءات  ". اخلاسرين"االجتماعية هلذه التغيريات، أوجب حتديث املنشآت العامة وجهاز الدولـة بعض 

  ).٥(حترير األسعار والالمركزية يف هذه املرحلة أصعب مما كان عليه احلال يف املراحل السابقة 

                                                
 مرجع سبق ذكره" مبادئ اإلبداع ). " م٢٠٠٤( طارق حممد السويدان ، حممد أكرم والعلوين ،  ١

  ١٥واقع اإلبداع اإلداري لدى إدارات املصارف العاملة يف الضفة الغربية مرجع سبق ذكره  ، ص " ،)٢٠٠٩(شبلي إمساعيل السويطي   -٢
جامعة : رسالة ماجستري غري منشورة ، الرياض " . املناخ التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفي)." م١٩٩٦(عبد اهللا العيسى ،  غزيل سعد -٣

  .امللك سعود
  ١٣املرجع السابق ص ٤
، www.almgid.com/vbاإلقتصاد  الصيين حبث منشور علي شبكة اإلنترنت ) " ٢٠١٠( صباح كعدان . فرانسوا لوموان ، ترمجة د٥

  .وما بعدها ١٤ص 
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  :مر النظام املصريف الصيين باملراحل اآلتية  :املصريف الصيينتأسيس النظام 
مصرف الصـني  (املصـرف املركزي : ، استبدل االحتكار املصريف بنظام مصريف على مستويني١٩٨٣يف عام  -١
، ومصـارف من الدرجة الثانيـة وهـي  )نسب فائدة، قرض سياسي(املسؤول عن وظائف االقتصاديات العامة) الشعيب

الزراعـي واملصرف الصناعي والتجاري ، ومصرف الصني، ومصرف اإلنشاء والتعمري؛ وهي مصارف القطاع املصرف 
، مسح هلـا بالتنافس يف خمتلـف ميـادين النشـاط    ١٩٨٦العام الكربى، ومتخصصة حني انطالقها، لكن، بدءاً من عام 

 .االقتصادي
على فرض احترام سياسته االقتصـادية   سلطة املصـرف املركزي، وخاصة قدرتـه ١٩٩٤وعزز إصالح عام  -٢

وعينـت  . لكن حافظ على تبعيته للحكومة. العامة أمام السلطات احمللية، اليت غالباً ما دفعت إىل جتـاوز خطط اإلقراض
احلكومة جلنـة السياسة النقدية، مدا ست سنوات وهلا سلطة وحيدة تتعلق بسياسة املصرف؛ حددت السلف لتمويـل  

 .على الديون الضريبيـة% ١٠زانيـة بنسبة العجز يف املي
مصارف القطاع العام األربعـة الكبـرى إىل مصارف جتارية مسئولة عن  ١٩٩٥حول القانون املصـريف لعام  -٣

كما أنشئت ثالثة مصارف تنموية مهمتها متويل املشـاريع  . أرباحها وخسائرها ، وعليها تطبيق املعايري االحترازية الدولية
يت مل تعـد تقـع على عاتق املصارف التجارية ، وهي مصرف التنميـة الزراعيـة ،ومصـرف االسـترياد   احلكومية ال

ويف الوقت احلاضر، يتكون النظام املصريف الصيين من أربعة مصارف كربى للقطـاع العام، . والتصدير ومصرف التنمية
العديد من مصارف املدينة وتعاونيات إقراض ريفيـة  وثالثة مصارف تنميـة، واثنا عشرة مصرفاً جتارياً بتغطية قومية، و

  .وحضرية وفروعـاً للمصارف األجنبية
وهـذا  . ميلك النظام املصريف الصيين سيولة نقدية غزيرة بفضل موجودات االدخـار العـائلي  : قوة املصارف وهشاشتها

ف القطاع العام ال تزال تتمتع ، كانت مصار٢٠٠٤يف عام : االدخار هو ادخار جاء نتيجة عدم وجود توظيفات بديلـة
 .مبوقف مايل مسيطر مع ما يزيد عن نصف الودائع والقروض

لكن النظام املصريف فقد حصصـاً يف السوق لصالـح املؤسسات املالية األخرى ، وتواصل متويل املنشآت العامـة    -١
نسبياً يف متويل القطاع اخلـاص، رغم خباصة ، اليت من املفترض أا تتمتع بضمان ضمين من الدولة ، وقليالً ما تسهم 
 .أنه شكل القسم األكثر حيوية من االقتصـاد خالل تسعينيات القرن العشريـن

وانتهت السياسة اإلقراضيـة ملنشآت القطـاع العام اليت كان معظمهـا يف وضع مايل حرج ، إىل تراكم مكثـف    -٢
  .سديدها غري مؤكدللقروض املشكوك فيها، أي غري القابلة للتسديد أو اليت ت

ففي عـامي  . هلذا السبب توجب على السلطات الصينية القيام بعمليات باهظة التكلفة إلنقاذ مصارف القطاع العـام -٣
مليار دوالراً، أو ما يعـدل  ٤٣٠ما يعدل ) وزارة املالية واملصرف املركزي(، خصصـت الدولـة ٢٠٠٥و ١٩٩٨

ومـع  . عادة رمسلة هذه املصارف أو اخلالص من ديوا املشكوك فيهـا من الناتج احمللي اإلمجـايل الصيين، إل% ٣٠
% ٤٠مليار دوالر، أي ما يعدل  ٦٠٠األخذ باحلسبان ملا بقي من الواجب فعله ، فإن قيمة فاتورة اإلنقاذ تقرب من 

  .من الناتج احمللي اإلمجايل الصيين
من قروضها املسـتحقة يف  % ١٠يون املشكوك فيها فقد مثلت الد. بالتأكيد حتسنت كثرياً أوضاع املصارف الكربى -٤

. لكن ليس من املؤكد أن هذا التحسن سوف يدوم. ٢٠٠٢أيضاً يف عام % ٢٦، مقابل ٢٠٠٥يونيو /شهر حزيران
ويوشك أن حيصـل  . ، منحت املصارف بشكل مكثف قروضاً لتمويل استثمارات صناعية وعقارية٢٠٠٣فمنذ عام 

 .د أو التأخر فيه يف السنوات القادمةزيادة جديدة للعجز عن التسدي
  املستثمرون األجانب من أجل إنقاذ املصارف الصينية

. ٢٠٠٤مت تدرجيياً  حترير نسب الفوائد على القروض، وألغيت سقـوف نسب الفوائـد كليـاً منذ شهر أكتـوبر  -١
يبقى أن هذه . آت اخلاصةوسوف يتوجب على املصارف تنويع شروط اإلقراض وفقاً للمجازفة، وتسهيل متويل املنش
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، وأن مصارف القطاع العام ال تزال )١(األخرية غالباً ما تعوز إدارا الشفافية األمر الذي ال يسهل تقدير مدى مالءته
  .بعيدة عن اكتساب ثقافة إدارة املخاطر، ثقافة املصارف يف اقتصاد السوق

اجها املصارف الصينيـة، تعتمد احلكومة الصينيـة مـن  من أجل توفري رؤوس األمـوال، واخلربة والتأهيـل اليت حتت -٢
، أصبحت الشركات األجنبية تتمتع حبق اإلسهام املباشر يف ٢٠٠٢فمنذ عام . اآلن فصاعداً على املستثمرين األجانب

، اسـتثمر  ٢٠٠٥ويف اية عام ). بالنسبة للمسـاهم نفسـه% ٢٠(من رأس املال % ٢٥املصارف الصينية بنسبة 
 .مليار دوالر ٢٠يزيد عن  فيها ما

، )باستثناء املصرف الزراعـي (وأسهم املستثمرون األجانب إسهامات مباشـرة يف مصارف القطاع العـام الكربى 
، أدرج مصرف االتصاالت، خـامس املصـارف   ٢٠٠٥يونيو  ٢٥ويف . مصرفاً أخرى، والقائمة تطول دائماً ١٥ويف 

كمـا  . من رأمساله% ٣٠ية، وحيظى املسامهون األجانب بال شك مبا يزيد عن الصينية يف سوق هونغ كونغ لألوراق املال
مليارات دوالر، وتبعه  ٩، وحصد ٢٠٠٥أدرج مصرف اإلنشاء والتعميـر أيضاً يف سوق هونغ كونـغ يف شهر أكتوبر

  .، وحصد مبلغاً مماثال٢٠٠٦ًمصرف الصني يف عام 
ة هذه، بواقع افتراض زوال معظم القيود على نشاط املصـارف  تفسر سلوكيات املصارف الصينية واملصارف األجنبي -٣

، طبقاً لتعهدات الصني من أجل دخوهلا إىل منظمــة التجــارة   ٢٠٠٧األجنبية يف الصيـن بدءاً من شهر يناير 
فبالنسبـة للمصـارف املنجذبة باحتياطي االدخـار الصيين الضخـم وبالنمو االقتصـادي االسـتثنائي   . العامليـة

ـن، يعين االستثمار يف أحد املصارف احمللية احلصول على بطاقة دخول إىل السوق الصينـي الذي يـؤدي إىل  للصي
أما بالنسبة للمصارف الصـينية، فهــي حباجـة إىل هـؤالء املسـتثمرين      . الوصول إىل موارد مالية بالعملة احمللية

 . ٢٠٠٧االستراتيجيني استعـداداً ملواجهـة املنافسة بدءاً من عام 
إذن تتنازل الصيـن عن جزء من سيطرـا على املصارف مقابل التمهيد لالرتقـاء ذا القطــاع إىل مسـتوى   

لكن عدم شفافية حسابات املصارف الصينية وقواعد إدارا احلالية، . السيطـرة على املخاطـر وعرض املنتجات املصرفية
ارف األجنبية رهاناً حقيقيـاً حيث من املمكن أيضاً جين مصدر وضعف املشاركة املسموح ا جتعل من استثمارات املص

  .ثراء بقدر إمكان ضياع املبالغ املستثمرة
  ).٢(مؤشرات التميز يف النظام املصريف الصيين

االستثمار املباشر ىف الشركات ىف جماالت خمتلفة من املوصالت إىل األجهزة اإللكترونية املرتلية وأجـزاء السـيارات    -١
 .الطبية  واملعدات

اخلدمات املصرفية للشركات وذلك بتقدمي القروض والضمانات وخدمات القروض املشـتركة  ومتويـل عمليـات     -٢
 .االندماج واالستحواذ للشركات وإعادة هيكله الديون

نظرا لتغري ظروف السوق واحتياجات العمالء فان املصارف قامت بتطوير خدماا ىف جمال التمويل العقارى والتوريق  -٣
. 

تقوم البنوك الصينية بإعداد دراسات جدوى للمشروعات الضخمة ويقوم بتمويلها واالستثمار فيها  ، ويعد البنك أحد  -٤
املؤسسات املالية الىت تقدم النصح للحكومة ىف جمال مشروعات النقل ، ويقيم البنك املشروعات ألغراض االنـدماج  

يستثمر البنك ىف مخس مشروعات قطاع خاص لتوليد الطاقة ، ويرتب لعمليات االستثمار أو التمويل للمشروعات و
 .ويعد البنك أحد الالعبني الرئيسيني ىف سوق القروض املشتركة 

                                                
  كلمة  من النص املعرب –مدى قدرا على السداد  -١
  ٢٠١١تقرير بعثة وزارة املالية ايل دولة الصني ، مقدم من الباحث عن تطول االقتصاد املصريف الصناعي يف دولة الصني الشعبية،  السنة ٢
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. هذا وميارس بنك الشعب الصيين وظائف البنك املركزي وميارس السيطرة التامة واملراقبة على األوساط املالية الوطنية -٥
ك الصني وبنك الزراعة الصيين وبنك التعمري واإلنشاء الصيين فهي بنوك جتاريـة  أما بنك الصناعة والتجارة الصيين وبن

 .مملوكة للدولة
كما تأسست على التوايل ثالثة بنوك منفذة للسياسات هي بنك التنمية الزراعية الصيين وبنك التنمية الـوطين وبنـك    -٦

، مما هيأ ظروفا لتشكيل نظام البنوك ١٩٩٥عام أصدرت الصني قانون البنوك التجارية يف . االسترياد والتصدير الصيين
التجارية والدوائر التنظيمية املختصة، كما هيأ أساسا قانونيا لتحول البنوك املتخصصة الوطنية إىل بنوك جتارية مملوكـة  

  .للدولة
كة للدولـة إىل  اكتملت تدرجييا القواعد التنظيمية للقطاع املصريف ، وحتولت البنوك التجارية اململو ١٩٩٦منذ عام   -٧

مؤسسات مالية حديثة متارس التعامالت النقدية، ومت تنظيم أكثر من مائة وعشرين بنكـا جتاريـا مسـامها صـغريا     
 .ومتوسطا، وحتديد وتطوير الدوائر املالية يف قطاع األسهم وقطاع التأمني

وبدأ ممارسة أعماله رمسيا يف الثامن . نيةجملس مراقبة وإدارة القطاع املصريف الصيين هو هيئة مراقبة وإدارة البنوك الصي -٨
وهو مسؤول عن وضع قواعد ولوائح مراقبة الدوائر املالية يف القطاع املصريف وتنفيذ . ٢٠٠٣والعشرين من إبريل عام 

مراقبة مباشرة أو غري مباشرة على الدوائر املالية وممارسة الفحص وفرض العقوبات ضد التصرفات املخالفة حسـب  
 ). ١(.القوانني

يرتبط جناح النظام املصريف الصيين بتطوير استخدام تكنولوجيا  ، وهذا ما يفرضه ظروف احلـال وسـرعة تـدفق     -٩
املعلومات املهمة للتحقيق القروض املصرفية، وتشكل اإلمكانيات املادية والكفاءة التدريبية عامل مهم يستحوذ علـي  

 .اهتمامات احلكومة املركزية
ودة الشاملة التركيز علي مشاركة العاملني ، وحتقيق متطلبات العميـل حسـب ختصصـه ،    ميثل األخذ مببادئ اجل -١٠

 .وعمليات التحسني املستمر
ال أحد ينكر أن القطاع املصريف العريب يتفـرد مبـا ال    :مؤشرات التميز واإلبداع يف العقود املصرفية اإلسالمية : ثانيا 

وهذا التميـز  . والقطاع املصريف الصيين علي وجه اخلصوص أن ينافس فيه يستطيع القطاع املصريف العاملي بصفة عامة ، 
وتلك اخلصوصية تفرد ا القطاعات املصرفية اإلسالمية ، حيث التصاق العقود املصرفية بإجراءات مساوية فيها الصاحل العام 

ية ال يقل قدرها علـي املصـارف   ولقد اثبتت املصارف اإلسالمية علي ساحة االقتصاد العريب تواجدا وفعال. لكل البشر
املعتادة بل يزيد كثريا؛ اذ تواجه خماطر تزيد عن تلك اليت تواجهها املصارف التقليدية من حيث أا تشارك علي عقـود  

، املشاركة واملضاربة يف األرباح واخلسائر، باإلضافة ايل أا تواجه أحيانا كثرية حتديات من النظم املصرفية والرمسية القائمة 
ولقد أدرك النظام االقتصادي يف كل من ماليزيا واململكة العربية ).٢(إيل جانب معاناة البعض منها بسبب ضغوط سياسية 

السعودية بوجه عام  ، وكافة األنظمة املصرفية اإلسالمية يف مصر وسائر العامل العريب  ؛ أمهية عنصر التميـز واإلبـداع   
األخذ بقواعد الربا يف العقود املصرفية أخذا وعطاء ، وهو ما يعترب منوذجاً  متميـزا  املصريف ، فكان التميز األساسي عدم 

جيب أن حيتذي به ، وهو ما يكفل خصوصية يصعب إن مل يكن مستحيالً علي املصارف الصينية أن تقلده ، حـيت وان  
 فكر يستمد قوته وأسسه من حدث بغرض املنافسة فسوف تنقصها املصداقية ، حيث تقوم املصارف اإلسالمية علي تبين

  ).٣.(التشريع اإلسالمي احلكيم
  :ويشري الباحث إيل أن النظام املصريف العريب يتميز باألسس اآلتية 

                                                
1http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter3/chapter30701.htm 
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املعاملة مع املودعني علي أساس مبدأ املشاركة يف ناتج األعمال من عائد فعلي متحقق ال علي أساس استخدام الفائدة  -١
 .الثابتة 

 ل والتجارة احملرمةأحل اهللا دون ما حرم ، حيث نقي العقود املصرفية من شبهات غسيل األموا استثمار األموال فيما -٢
االلتزام باستثمار األموال مع قطاعات األعمال علي أساس العقود املبنية علي العمل واإلنتاج الفعلي دون شبهات الربا  -٣

 .والفائدة احملرمة 
، التطفيف ، التدليس ، الظلم بكل أنواعه وإشكاله وأكل أمـوال النـاس    جتنب العقود املصرفية احملرمة مثل االحتكار -٤

 .بالباطل
القيام بتزويد قطاعات األعمال باحتياجاا إلقامة استثمارات حقيقية منتجه تفيد اتمع ، مع مراعاة األولية الشرعية  -٥

 ).البدء باالستثمار  يف احلاجات األساسية للمجتمع ( قدر اإلمكان 
  .ايز ذهين من خالل ما يترسب يف ذهن العمالء من انطباع املصرف من مسعة جيدة  عالمات مميزةهناك مت -٦

  :مدي احلاجة إيل معايري التميز من االقتصاد الصيين
ومع ذلك فالعقود املصرفية يف النظام العريب حتتاج إيل حتقيق كثري من املعايري العاملية واليت يأخذ ا النظام املصـريف يف  

  :الصني ومنها  دولة
استخدام نظم املعلومات يف ختطيط احملفظة اإلستراتيجية ، حيث حيتاج ذلك إيل أفضل مزيج من االستثمارات خلدمـة   -١

 . األهداف اإلستراتيجية
ا املطالبة بتحقيق معايري اجلودة الشاملة العاملية يف العقود واملنتجات املصرفية أو يف تعاملها مع الكفاءات البشرية ، وهذ -٢

 . ما تناولته مقررات بازل وتركيزها علي معايري كفاية رأس املال يف املصارف التجارية
رفع كفاءة العنصر البشري ، فهو منفذ اإلستراتيجية املطلوبة بالتايل البد من االهتمام بالنواحي الفنيـة والسـلوكية    -٣

 .واإلدارية والفكرية لذلك العنصر
يات اإلدارية سواء اإلدارة العليا أو الوسطي أو التنفيذية ، وهو ما يدعم النمو التعلم املهارات الفنية ، وذلك علي املستو -٤

 . واالبتكار
 .األخذ بالتخصص يف أعمال البنوك لغرض التنمية يف جماالت حمددة زراعية أو صناعية أو تصديرية وتنموية أخري -٥
ويات العقود املصرفية مبا يواكب التوجهات التنموية االستفادة من النظام املصريف يف دولة الصني يف ضرورة حتديد أول -٦

 .للمجتمع ، فال يعقل أن تركز املصارف العربية علي العقود االستهالكية دون االستثمارية
 .العمل علي توسعة نطاق اخلدمات املعطاة للعمالء مثل خدمات دراسات اجلدوي وخدمات االندماج االستحواذ -٧
ملصرفية مبا يشمل التطور العصري من عقود التوريق والتمويـل العقـاري والتـأجري    توسعة نطاق األعمال والعقود ا -٨

  .التمويلي وغريها 
متثلت فكرة البحث يف أن النظام املصريف  العريب اإلسالمي  حيتوي علي كثري من مؤشرات : اخلالصة والنتائج والتوصيات

ومعايري التميز واإلبداع يف جمال العقود املصرفية منعدمة النظري يف أي نظام رأمسايل أو اشتراكي ، فكانت املشـكلة هـي   
االبتكار يف النظام املصريف الصيين ، حيت ميكن للنظـام  حماولة االستفادة ذه املعايري والعمل علي دعمها بوسائل اإلبداع و

املصريف العريب أن يطور اخلدمات املصرفية املتعلقة بكل أنواع العقود وميكن بذلك مقاومة تداعيات العوملة واألزمات املالية 
  .العاملية 

ار، تتمثل يف ج التميـز يف  هلذا انطلق الباحث من افتراضات أساسية تقوم علي وجود مؤشرات من اإلبداع واالبتك
وانتهج الباحث سبيالً علمياً يقوم  .العقود املصرفية وفقاً للنظام اإلسالمي العريب ، والنظام املصريف يف دولة الصني الشعبية 

ة ينمي ا علي املنهج التحليلي حلقيقة خماطر العوملة علي العقود املصرفية يف الوطن العريب ، حماوالُ الوصول ايل وسيلة مناسب
ولقـد قسـم    .جوانب التميز واإلبداع بوسائل التقدم التكنولوجي والعلمي ومنهج التخصص يف النظام املصريف الصيين 

الباحث دراسته إيل مبحثني تعرض يف األول منه إيل مفهوم ج التميز ومدي ارتباطه بتحقيق اإلبداع واالبتكار، من خالل 
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ل وحتقيق رغبات اتمع سواء كانوا مستثمرين أو مودعني ، إيل العمل علـي تنميـة   عدة معايري  تبين علي جذب العمي
األساليب الوقائية واليت تتمثل يف جتنب املشكالت بتوقعها وتوقع طرق بدائل حللها ، إيل  االهتمام باخلدمة املصرفية بشكل 

حث الثاين تناول الباحث مؤشرات التميز يف حتقيـق  ويف املب .متكامل مع االهتمام بالعميل سعياً إلرضائه وحتقيق متطلباته
اإلبداع واالبتكار يف العقود املصرفية ؛ حيث استعرض الباحث يف اجلزء األول من هذا املبحث مؤشرات التميز واإلبداع 

ص املصـريف  يف العقود املصرفية بدولة الصني الشعبية ، وأكد أا تشتمل يف مجلتها علي دعم االستثمار املباشر ، والتخص
اخل ، وأيضا علي تقدمي اخلدمات اإلضافية مثل دراسات اجلدوي .... سواء كان زرعي أو صناعي أو استثماري وعقاري

والنصائح املالية ، وأيضا ما يتميز به النظام املصريف الصيين باستخدام تكنولوجيا املعلومات املصرفية ومبادئ اجلودة الشاملة 
ويف القسم الثاين من املبحث تناول الباحث مؤشرات التميز واإلبـداع يف العقـود    .ريف العريبوهذا ما يعوذ النظام املص

املصرفية اإلسالمية كأحد األنظمة املصرفية العربية ؛  حيث متثل يف التعامل  علي أساس مبدأ املشاركة يف نتائج األعمـال  
أن  االرتكاز علي املنهج اإلسالمي يف املعامالت املصرفية وفقاً لعائد فعلي وليس سعر فائدة ثابت ، وكذلك  التأكيد علي 

يوفر االستثمار اهلادف يف املشروعات اليت ختدم اتمع حسب أولويات معينه ، بعيداً عن التجارة احملرمة وعمليات غسيل 
مالء من االنطباع عن األموال ، واالحتكار والغش ، هذا باإلضافة إيل التمايز الذهين من خالل ما يترسب يف وجدان الع

  املصرف بأنه ذو مسعه طيبة 
وختم الباحث دراسته بالتوصية مبمارسة التكامل بني مؤشرات التميز واإلبداع واالبتكار العريب والصـيين يف إبـرام   

  .وحتقيق العقود املصرفية ، من أجل حتقيق تقدم مهم لكال النظامني االقتصاديني 
  :قائمة املراجع 

  :العربيةاملراجع   -  أ
عن تطور االقتصاد املصريف الصناعي يف دولة " تقرير بعثة وزارة املالية إيل دولة الصني ) "٢٠١١(الباز فوزي قابيل،  .١

 .الصني الشعبية
  م ١٩٩٩الكلمة االفتتاحية لكويف عنان يف قمة سياتل ، واشنطن  .٢
للتنمية اإلدارية ، حبوث ودراسات،  مجهورية ،املنظمة العربية "إدارة اإلبداع اإلداري)" ٢٠٠٥(رفعت الفاعوري  .٣

 .مصر العربية
 .قرطبة للنشر والتوزيع: الرياض"  مبادئ اإلبداع). " م٢٠٠٤( طارق حممد السويدان ، حممد أكرم والعلوين ، .٤
) ٣٩(جملة اإلدارة العامة ، م" . معوقات اإلبداع يف املنظمات السعودية). "م١٩٩٩(عبد الرمحن بن أمحد هيجان ،  .٥

 .معهد اإلدارة العامة: ، الرياض ) ١(ع
رسالة ماجستري غري منشورة " . املناخ التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفي)." م١٩٩٦(غزيل سعد عبد اهللا العيسى ،  .٦

  .جامعة امللك سعود: ، الرياض 
 .يعدار الفكر للطباعة والنشر والتوز: ، عمان " اإلبداع). " م٢٠٠٢(فتحي عبد الرمحن جروان،  .٧
اثر تقانة املعلومات يف اإلبداع أملنظمي شركة توليـد الكهربـاء   )  " ٢٠٠٩(خالد بين محدان. فراس الشليب ، د. د .٨

 .املؤمتر العلمي الثالث لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة" دراسة حالة –املركزية 
اإلقتصاد  الصيين حبث منشـور علـي شـبكة اإلنترنـت     ) " ٢٠١٠( صباح كعدان . فرانسوا لوموان ، ترمجة د .٩

www.almgid.com/vb.  
شـركة جنـد   : الريـاض  "  املدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث)."  م٢٠٠٢(فهيد عايض الشمري ،  .١٠

  .التجارية
املـؤمتر  " القطاع املصريف العريب يف مواجهه حتديات العوملـة   إستراتيجية التطوير يف) ." ٢٠٠٥(كوثر األجبي ،. د .١١

 .، كلية العلوم اإلدارية واملالية ، جامعة فيالدلفيا ، مارس العلمي الرابع ،  الريادة واإلبداع
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ـ  يط الـدوىل،  كان من أهم نتائج احلرب العاملية الثانية خروج كل من فرنسا وبريطانيا من دائرة التأثري الفعال ىف احمل
وتبلور ظاهرة االستقطاب الثنائى احلاد، حيث برز االحتاد السوفيىت ودول أوربا الشرقية كتلة سياسـية واقتصـادية ذات   
مصاحل مشتركة ىف جانب، وىف اجلانب اآلخر برزت الواليات املتحدة األمريكية ودول أوروبا الغربية كتلة ذات مصـاحل  

،وهو ما خلق تنافسا بني الكتلتني على باقى مناطق العامل، ولكنه اختذ شكالً جديداً، )١(يةمتناقضة مع أهداف الكتلة الشرق
حيث أدت احلرب العاملية الثانية إىل تطور األسلحة النووية، وهذا ما أدى إىل تطور الصراع وفق ظروف ما بعد احلرب، 

الىت شكلت التحدى الرئيسى لالستقرار والسـالم الـدوىل جليـل     The Cold Warفكانت مرحلة احلرب الباردة 
  ).٢(بأكمله

ومل تكن نتائج احلرب العاملية الثانية على شعوب العامل الثالث أقل سخونة، فقد شهدت السنوات التالية للحرب تعاظم 
ثر الكبري الذى مل يقتصر على دور احلركات التحررية واالستقاللية، ومن خماض تلك احلركات تولدت ثورتان كان هلما األ

م تأسست مجهوريـة  ١٩٤٩ففى األول من أكتوبر عام .حدود دولتيهما فقط، بل امتد ليشمل منطقتيهما والعامل بأكمله
،وعلى اجلانب )م١٩٤٩-١٩٤٥(الصني الشعبية ، وذلك بعد انتصار الشيوعيني على القوميني ىف احلرب األهلية الصينية 

م أحدث تنظيم الضباط األحرار ثورة على احلكـم امللكـى ىف مصـر    ١٩٥٢شرين من يوليو عام اآلخر وىف الثالث والع
م،وقد تشات ظروف الدولتني ىف معاناما من االحتالل الغرىب ١٩٥٣وإعالن اجلمهورية ىف الثامن عشر من يونيه عام 

وكما كانت طموحاما الداخلية قوية مل  واستغالل مواردمها، وقد عملت كلتا الثورتني على إحداث تغريات ىف بلديهما،
وتشاء األقدار أن يتالقى قادة الدولتني بانعقاد مؤمتر باندونج الذى يعد أول مؤمتر من  .تقل طموحاما اخلارجية قوة عنها

ـ ) ٣(نوعه يضم قادة أكثر من أربع وعشرين دولة أفروأسيوية وذ ؛دف خلق قوة ثالثة؛ ملواجهة االحتالل ومناهضة النف
  ).٤(الغرىب والشرقى بكل أشكاله

   :وأثره ىف التقارب بني الدولتني) م١٩٥٥ابريل (مؤمتر باندونج باندونيسيا 
كانت مصر ىف البداية من الدول الراغبة ىف عدم حضور الصني الشعبية خوفاً من أن يتهم املؤمتر بأنه ينحاز إىل إحدى 

ص قضايا الصني الشعبية، كتمثيلها باألمم املتحدة، أو االعتراف ا بـدالً  ، أو أن يصدر املؤمتر أية قرارات خت)٥(الكتلتني
من الصني الوطنية،خاصة أن مصر كانت حينذاك تقيم عالقات دبلوماسية مع الصني الوطنية الىت كان سـفريها عميـداً   

                                                
  .١٤ – ١٣، ص)م١٩٨١/ هـ١٤٠٢دار احلرية للطباعة، : بغداد(صالح هادى علوان، نظرة إىل مركزى االستقطاب العرىب الصيىن )  ١(
اهليئة املصـرية  : القاهرة(م١٩٧٦ –م ١٩٦٣؛ أمني السيد شلىب ، الوفاق األمريكى السوفيىت ١٥صصالح هادى علوان، مرجع سابق، )  ٢(

  .٣، ص)م١٩٨١العامة للكتاب، 
 ١٩وحضـره  " رو"م بناء على دعوة ١٩٤٩نشأ التضامن األسيوى األفريقى عندما انعقد مؤمتر دهلى اجلديدة ىف العشرين من يناير عام )  ٣(

  ،القضية هذهقضية إندونيسيا وساعد هذا التضامن على انتصار  دولة منهم مصر لبحث
رمـا  وقد تشكلت اموعة األفرواسيوية بداية من مصر والسعودية والعراق ولبنان وسوريا والباكستان وإيران وتركيا وتايالند وأفغانستان وبو

  .والفلبني واهلند مث انضمت إليها أثيوبيا وليربيا
  .٦٥، ص)ت.الدار القومية للطباعة والنشر، د: القاهرة(عدم االحنياز ىف اتمع الدوىل،  حسني فهمى مصطفى، سياسة

املؤمتر األفريقى األسـيوى أو العـرىب   (، بشأن ٢٥/ ١٤٢/ ٤ملف ) ١٤٤٠(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٤(
بنيويورك إىل وزارة اخلارجية املصرية بالقاهرة، بشأن اخلطوات التمهيديـة للمـؤمتر    ، تقرير من وفد مصر الدائم لدى األمم املتحدة)األسيوى

  . ت. والدول الداعية له والدول املدعوة إليه واملبادئ الىت وضعتها الدول الداعية لتكون أساساً ألعمال املؤمتر، سرى، د
املؤمتر األفريقى األسيوى أو العـرىب  (، بشأن ٢٥/ ١٤٢/ ٤ملف  ،)١٤٤٠(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٥(

، تقرير من السفري فهمى العمروسى سفري مصر جباكرتا إىل السفري وكيل وزارة اخلارجية بالقاهرة، بشأن املـؤمتر األفريقـى   )األسيوى جباكرتا
  .م١٩٥٤/ ١٢/ ٢٤األسيوى ، سرى، بتاريخ 
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قت الذى مل تدع فيـه الصـني   للدبلوماسيني األجانب بالقاهرة، فكان من الصعب قبول الصني الشعبية ىف املؤمتر، ىف الو
و قبيل املؤمتر بدأت مصر تنتهج سياسة مرنة جتاه اشتراك الصـني الشـعبية ىف مـؤمتر     ).١(الوطنية املعترف ا من مصر

باندونج، فبعد أن كانت ترى أن انضمام الصني للمؤمتر سيصبغه بالصبغة الشيوعية، عدلت عن رؤيتها ؛ بسبب وجـود  
الباكستان وتركيا و العراق مرتبطة بأحالف عسـكرية  : متر ترتبط باحالف عسكرية غربية مثلعدة دول مشتركة ىف املؤ

ولعل من أهم أسباب تغري املوقـف   ).٢(غربية؛ لذا فال ميكن القول أن للمؤمتر صبغة شيوعية أو ميال حنو الكتلة الشيوعية
منهجا أصيال هلـا ىف  ) ٣(سياسة احلياد اإلجياىباختذت مصر )  ١٩٥٤/ ١٠/ ١٩(املصرى أنه بعد توقيع اتفاقية اجلالء  

قابلة التعاون مع دول العامل كافة على قدم املساواة وبال شروط ضمانا الستقالهلا، إال أن ذلـك مل  ) ٤(سياستها اخلارجية
 الىت رفضتها مصر بشدة ؛ الـا تعـد  )٥(يكن يرضى دول الغرب الىت أرادت إدخال مصر  ىف حظرية األحالف الغربية

صورة من صور السيطرة الغربية، فما كان من الغرب إال أن اختذ شدة حاجة مصر للسالح وسيلة من وسـائل الضـغط   

                                                
وفد مصر الدائم لدى األمم املتحدة بنيويورك إىل وزارة اخلارجية املصرية بالقاهرة بشأن اخلطـوات  ، تقرير )١٤٤٠(مصدر سابقمحفظة ) ١(

  التمهيدية للمؤمتر والدول الداعية له والدول املدعوة إليه واملبادئ الىت وضعتها الدول الداعية لتكون أساسا ألعمال املؤمتر 
املؤمتر األفريقـى املنعقـد ىف   (بشأن "، ٢، جـ٢٥/ ١٤٢/ ٤، ملف )١٤٣٨(يد حمفظة األرشيف السرى اجلد: وثائق اخلارجية املصرية) ٢(

إىل السفري وكيل وزارة اخلارجيـة بالقـاهرة   " على فوزى مرعى ضالوزير املفو ، تقرير من مفوضية مجهورية مصر لدى الفاتيكان،)أندونيسية
  .١٩٥٥إبريل  ١٤بشأن املؤمتر األفريقى األسيوى ، سرى، بتاريخ 

تعبري هندى ىف األصل ويعىن عدم االحنياز إىل أحد املعسكرين وتكوين شخصية مستقلة ىف اال الدوىل لذا عرف بسياسة : ياد اإلجيايباحل)  ٣(
 عدم االحنياز أو االستقالل الدبلوماسى، وهو خيتلف عن سياسة الدول احملايدة السابقة والىت كانت تتجنب االشتراك ىف حرب قائمـة مهتمـة  

بني فكرة احلياد اإلجياىب والتعايش السلمى وفيما بعد طور من تلك السياسة وضـم   رعبد الناصم ربط مجال ١٩٥٦بشئوا وحدها، وىف عام 
 رعبد الناصإليها فكرة التحرير وحق الشعوب ىف تقرير مصريها ورد العدوان الذى تتعرض له، وسياسة عدم االحنياز أو احلياد االجياىب ىف رأى 

قا ى أن يكون لنا رأينا املتحرر من أى التزام ىف كل مشكلة تواجه عاملنا، ورأى يستهدف السالم وجيعل ميثاق األمم املتحدة نصا وروحا طريه
  .إىل هذا السالم

تقويـة   -قد اختذها كوسيلة لتحقيـق أهدافـه    رعبد الناصوقد قوبلت تلك السياسة ىف الغرب بعدم الترحاب والفهم فرأى البعض أن      
فالتمس املساعدات العسكرية واالقتصادية من كال املعسكرين مستغالً تنافسهما على  -االقتصاد املصرى، تسليح اجليش، بناء إمرباطورية عربية 

  .دول العامل الثالث ليعمل على تطوير وجتديد بالده
، )٤٤عـدد  –سلسلة اخترنا لك (األسيوى األفريقى،  وما بعدها؛ حممد أنيس ، املؤمتر ٣٩، ١٢، ٩حسني فهمى مصطفى ، مرجع سابق، ص

  ؛ ٣٢ص) ١٩٥٧مطابع شركة اإلعالنات الشرقية، : القاهرة(
William R. Keylor, The Twentieth- Century World : On International History (New York, 
Oxford University Press, 1996), p.297. 

: الدول احلديثة ىف جماالت الشئون العاملية، ترمجـة وتعليـق  : لورنس مارتن، احلياد وعدم االحنياز: انظر لك السياسةذ وملزيد من التفاصيل عن
  .١٩٦٤الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة(خريى محاد 

م ١٩٣٩على مـاهر عـام    بدأت مصر سياسة احلياد ىف الصراع بني املعسكرات الغربية من الناحية الرمسية باملوقف الذى اختذته حكومة)  ٤(
م، غري أن أول اجتاه حقيقى ١٩٣٦بعدم التزام مصر باالشتراك ىف احلرب، وامتناعها عن إعالن احلرب إىل جانب بريطانيا مبوجب معاهدة عام 

الـدول الغربيـة   حنو احلياد وعدم االحنياز ىف احلرب الباردة قد ظهر خالل موقف مصر ىف جملس األمن عند امتناعها عن التصويت إىل جانب 
وقرارها بتدخل األمم املتحدة ىف كوريا وقد أعرب مندوب مصر ىف املنظمة أن الصراع احلاىل ىف كورياال يعدو أن يكون إحـدى حلقـات   

ـ  ١٩٥٢اخلالف بني الكتلتني وهو اخلالف الذى يهدد السلم واألمن الدوىل وبقيام ثورة يوليو عام  ني م اختذت سياسة احلياد وعدم االحنيـاز ب
  .الكتلتني مذهبا سياسيا واضحا ووجهة نظر ثابتة ذات أهداف حمددة

  .٤٧، ٤٤حسني فهمى مصطفى، مرجع سابق، ص
سارعت دول الغرب الكربى إلقامة سلسلة من األحالف والقواعد العسكرية، لتطويق الكتلة الشرقية وفرضـت نوعـاً مـن احلصـار     )  ٥(

  .اطق نفوذها السابقة الىت حصلت على االستقاللحول من -السياسى واالقتصادى  -االستعمارى 
  .١٥٣، ص)م١٩٦٦يوليو (السياسة الدولية، العدد اخلامس )م وسياسة عدم االحنياز.ع.ج(عائشة راتب 
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فكان للمماطلة الغربية ىف تزويد )٢(؛ إلخضاعها لرغبته احملمومة ، وهو ما أدى إىل توتر العالقات بينهما) ١(املهمة عليها
اصر من مسألة الدعوة الشتراك الصني الشعبية ىف املؤمتر، ولعل ذلك يرجع مصر بالسالح أثره ىف تغري موقف مجال عبد الن

ىف طلبه لشراء السالح منهم ؛ نظراً للصلة الوثيقة بني الصـني الشـعبية واالحتـاد    ) ٣(لرغبته ىف معرفة رد فعل السوفيت
وقد طرأ من األحداث ما ).٤(هذا السوفيىت آنذاك، بعدما فشل ىف تلقى رد شاف من السفري السوفيىت بالقاهرة على طلبه

مل يستدع فقط انتهاج مصر لسياسة مرنة جتاه اشتراك الصني الشعبية ىف املؤمتر، بل التقرب منها أيضا، وعقد عدة لقاءات 
ىف املـؤمتر،   -رئيس وزراء الصني ووزير خارجيتها آنذاك – Zhou Enlaiمع  رئيس وفد الصني الشعبيةشواين الى 

،وبعد مرور أربعة أيام وىف الثامن والعشرين ) ٥(م أعلن رمسيا قيام حلف بغداد١٩٥٥ففى الرابع والعشرين من فرباير عام 
فدائيني ،بدعوى االنتقام من ال) ٦(والعشرين من فرباير اخترقت إسرائيل احلدود املصرية وشنت أشنع غارةعلى قطاع غزة

اسفرت عن جرح العديد من الضباط واجلنود املصريني وقتل بعضهم اآلخر، وقد هزت تلك احلادثة عبد الناصـر، وأدت  
، فكثف جهوده للحصول فورا )٩(إىل تصميمه على جلب السالح) ٨(وقلة ما لديه من سالح) ٧(التهديدات اإلسرائيلية

                                                
م على مصر مبنع املساعدات االقتصادية ورفض متويل بناء السد العاىل ىف يونية عـا  –خاصة األمريكية  –الضغط الغربية  وسائلتنوعت )  ١(

دوالر من أرصدة مصـر امـدة    ١٤.٠٠٠م، ومنع احلكومة األمريكية تصدير األدوية لضحايا العدوان الثالثى وامتناعها عن صرف ١٩٥٦
  .اخلاص باألطفال املصريني" كري"لديها لشراء هذه األدوية وبيع فائض القمح األمريكى ملصر، كما أوقفت برنامج 

  .٦٨، ص)م١٩٦٥مارس (جملة الطليعة، العدد الثالث " ة اخلارجيةأبعاد سياسة القاهر"عزالدين فودة، 
؛ عزالدين فوده، املرجـع  ١٣، ص)١٩٧١يناير عام ( ٢٣السياسة الدولية، العدد ) الناصرية وسياسة مصر اخلارجية(بطرس بطرس غاىل، )  ٢(

  .٦٨السابق، ص
م بعـد  ١٩٥٠لسوفيت، فقد سبق أن هددت احلكومة املصرية عام أول من يتجه بفكره، لطلب سالح من ا رعبد الناصمل يكن الرئيس )  ٣(

  .ىتمفاوضات راكدة لشراء السالح بينها وبني الواليات املتحدة األمريكية باللجوء لشراء السالح وعقد ميثاق عدم اعتداء مع االحتاد السوفي
  .٤٥حممد أنيس، مرجع سابق، ص

) ١٩٩٠رياض الـريس للكتـب والنشـر،    : لندن(السياسة األمريكية ىف الوطن العرىب ىف القرن العشرين : نظام شراىب، أمريكا والعرب)  ٤(
  . ١٠٨ص

تكون احللف من العراق، تركيا، بريطانيا، باكستان، إيران أما الواليات املتحدة فرغم وجود موظفني هلا ىف جلـأن احللـف باإلضـافة    )  ٥(
عـام   العـراق ىف اا العسكرية واالقتصادية الىت تقدمها ألعضائه فأا مل تصبح عضوا كامال به إال بعد انتقاله إىل تركيا بعد قيام ثورة ملساعد
  .من احللفاانسحوم ١٩٥٨

Soviet Foreign Policy: A brief Review 1955 – 65 (Moscow: Progress Publishers, 1967), 
p.124; Ronald E. Powaski, The Cold War: The United States and The Soviet Union 1917- 
1991 (New York: Oxford University Press, 1998), p.117. 

عزيز شريف، شعوب أسيا وأفريقيا ضد حلـف بغـداد ومبـدأ ايزـاور     :ملزيد من التفاصيل عن احللف وتكوينه وما آل إليه من نتائج انظر
الس الـوطىن للثقافـة والفنـون    : الكويت(؛ حممد عزيز شكرى، األحالف والتكتالت ىف السياسة العاملية، )١٩٥٨دار الفكر، : القاهرة(

  .٧١ – ٦٤، ص)م١٩٧٨يوليو / هـ١٣٩٨واآلداب، رجب 
  .م١٩٤٩أصبح قطاع غزة حتت السيطرة املصرية وفق بنود اهلدنة املعقودة بني العرب وإسرائيل عام )  ٦(

  http.//uk:geocities.com/balestinegaze-strib.htm :املوقع االليكتروىن
لعدوان على غزة كان ىف رأى احلكومة املصرية بداية العتـداءات  ىف مذكراته أن ا) وزير خارجية مصر األسبق(حممود فوزى / أوضح د)  ٧(

  .أخرى على كافة اجلبهات العربية
  .١٠٥نظام شراىب، مرجع سابق، ص: نقالً عن

  .مل يكن لدى اجليش املصرى وقتئذ أكثر من ست طائرات صاحلة للخدمة، وذخرية ملدفعية الدبابات ال تكفى ملعركة مدا ساعة واحدة)  ٨(

  ١٠٥جع السابق، صاملر
  .لشراء السالح على الغرب فقد أرسل بعثات لكال من اليابان واهلند رعبد الناصمل تقتصر حماوالت )  ٩(

  .٤٩حممد أنيس، مرجع سابق، ص
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مريكيني بأن هذه التجهيزات كفيلة بتهدئة الرأى العام املصرى الـداعى  فورا عليه من الواليات املتحدة خمرباً املسئولني األ
لـدى اإلدارة  ) ١(لالنتقام، وقد حاول هؤالء املسئولون إظهار حاجة مصر الشديدة للسالح، وحرج موقف عبد الناصر

  ).٣(بواشنطن، لكن جهودهم ذهبت أدراج الرياح) ٢(األمريكية
عبد الناصر جتاه الغرب رابطا بني مولد حلف بغداد والغـارة اإلسـرائيلية ،    وإزاء هذا الصدود الغرىب قويت شكوك

خاصة أنه أصبح معروفا أن إسرائيل حتصل على السالح من فرنسا وبريطانيا، والواليات املتحدة، برغم التـزام الـدول   
لسوريا –ى األطلنطى وبغداد العضو ىف حلف  -م، وجاءت ديدات تركيا ١٩٥٠عام ) ٤(الثالث مبا جاء باإلعالن الثالثى

م لتقوى من شكوكه، متوصال إىل أن الغرب يعمل على تقويض حكمه وإضعاف مركزه بني ١٩٥٥لسوريا ىف ربيع عام 
العرب، كل ذلك جعل عبد الناصرمستعداً للتعاون مع من ميد له يد املساعدة ىف سبيل أن تكون األسلحة حبوزة اجلـيش  

السوفيتيةمبساعدة أى دولة من دول الشرق األوسط تقع حتت ضغط أو ترهيب  ، وتزامن ذلك مع التصرحيات)٥(املصرى
الىت سيواجهها عبد الناصر من جراء شـراء  ) ٧(وبالرغم من الصعوبات ).٦(سياسى غرىب؛ حلماية استقالل تلك الدول

                                                
اع املشـروع،  ىف حاجة شديدة للسالح لدعم مكانته الداخلية ودئة القالقل املتزايدة ىف اجليش، وتلبية الحتياجاته للدف رعبد الناصكان ) ١(

  .، ذكر أنه سيتحالف مع الشيطان للحصول على السالح)بايرود(ففى لقائه مع السفري األمريكي 
حىت انتهاء حرب السـويس   ١٩٤٥رضا أمحد شحاته، تطور واجتاهات السياسة اخلارجية األمريكية حنو مصر منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية 

يث، داملكتب املصرى احل: القاهرة(روعبد الناص؛ حممد الطويل، لعبة األمم ٣١٨، ص).م١٩٩٥امة للكتاب، اهليئة املصرية الع: القاهرة( ١٩٥٦
  . ٣٤٧ص) م١٩٦٦دار القلم، : القاهرة(خريى محاد : ؛ ليونارد بايندر، الثورة العقائدية ىف الشرق األوسط، تعرب٤١٦، ص)١٩٨٦

و ضم مصر حللف غرىب، إضافة للضغوط اإلسرائيلية الىت كانت سياساا تستهدف عرقلة كان الشغل الشاغل لإلدارة األمريكية وقتذاك ه)  ٢(
من السالح عقابا له علـى   رعبد الناصأى اتفاق مصرى أمريكى لشراء السالح، إضافة لتصميم وزير اخلارجية األمريكية داالس على حرمان 

  .انتهاجه لسياسة عدم االحنياز والىت وصفها بأا سياسة غري أخالقية
  .٣١٩؛ رضا أمحد شحاته،مرجع سابق، ص١٠٧نظام شراىب، مرجع سابق، ص

تبـة  مك: القـاهرة (نتائج  –أحداث  –جذور  –م ١٩٥٧ – ١٩٥٤؛ لطيفة سامل، أزمة السويس ١٠٥نظام شراىب، مرجع سابق، ص)  ٣(
  ؛٧٢ – ٧١، ص) م١٩٩٦مدبوىل، 

M. Sayed. Ahmed, Nasser and American Foreign Policy 1952- 1956 (Cairo: The American 
University in Cairo Press, 1989), p.109; Robert Stephens, Nasser (Apolitical Biography), 
(Australia: Penguim Books, 1962) p.189; Jean La Coutune, Nasser (a biography),  (New 
York: Alfred A. K Nope, 1994) p.165. 

م وقد وقعت عليه كلُُ من الواليات املتحدة، بريطانيا، فرنسا ويقضى باحملافظة على األوضـاع  ١٩٥٠/ ٥/ ٢٥صدر اإلعالن الثالثى ىف )  ٤(
أو للتوازن ىف التسلح بني الطرفني، وكان هذا التصريح الورقة الىت لعبت ا  م١٩٤٩العربية اإلسرائيلية الراهنة سواء بالنسبة خلطوط هدنة عام 

  .الدول الثالث وفقا هلواها
  .٧١لطيفة سامل، مرجع سابق، ص

  M. Sayed. Ahmed, op.cit, pp.108- 109؛ ٧٢لطيفة سامل، مرجع سابق، ص) ٥(
نتيجة للضغوط الغربية على دول الشرق األوسط وقـد نـادت تلـك    م ١٩٥٥إبريل  ١٦تدفقت تلك التصرحيات لالحتاد السوفيىت ىف )  ٦(

م ىف مد يـدها  ١٩٥٥ – ٥٤التصرحيات باالستقرار القائم على مبادئ التعايش السلمى، حيث رغبت القيادة السوفيتية اجلديدة خالل عامى 
ب وكان التعامل مع مصر بشكل خاص لكوا أكثـر  لألنظمة العربية الىت ختلت عن املشاركة ىف األحالف العسكرية الىت كان خيطط هلا الغر

  .البالد العربية نفوذاً وكثافة سكانية يعىن جماالت واسعة لالحتاد السوفيىت
: املركز العرىب للصحافة والنشر موسكو، مراجعـة : من الرسولية إىل الربامجاتية، ترمجة: البكس فاسيلييف، روسيا ىف الشرقيني األدىن واألوسط

 Soviet Foreign Policy: A brief Review 1955 – 65 ؛ ٥٩مكتبة مـدبوىل، د ت ، ص : القاهرة(افظ محدى عبداحل

(Moscow: Progress Publishers, 1967), p.125.  
متثلت تلك الصعوبات ىف عدم رغبة عبدالناصر ىف فتح الباب الشرقى ملا سيترتب عليه من سلبيات، وعدم معرفة اجليش املصرى للسالح )  ٧(

  السوفيىت حيث اعتاد على استخدام األسلحة اإلجنليزية 
  .٧٣؛ لطيفة سامل، مرجع سابق، ص١١٩نظام شراىب،مرجع سابق، ص
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قت احلليف األول لالحتـاد  ، وملا كانت الصني ىف ذلك الو)١(السالح من االحتاد السوفيىت، فإنه بدأ يفكر ىف األمر جبدية
" راجنون"السوفيىت، كان البد من إثارة تلك املسألة ىف أول لقاء جيمعه بقادا، وهو اللقاء الذى حدث ىف عاصمة بورما 

  .أثناء توجه عبد الناصر إىل مؤمتر باندونج
اف املصرى بالصني الشعبية، مل وبدأ اللقاء بينهما باستعراض عام للموقف الدوىل ، وعندما تطرق احلديث ملسألة االعتر

يبد شواين الى إحلاحا ىف تلك املسألة، واظهر لعبد الناصر إدراكه للمرحلة الدقيقة الىت متر ا عالقة مصر بالغرب، وأنه ال 
يتصور إحراجها بطلب هذا األمر، وقد أجابه عبد الناصر بأن الظروف ال تسمح بتحقيق ذلك وتفهم شواين الى هـذا  

  ).٢(األمر
شرح عبد الناصر له الوضع ىف الشرق األوسط وسياسة األحالف وحماولة متزيق الوطن العـرىب وسياسـة إسـرائيل    

هل يقبل السوفيت أن يبيعوا ملصر سالحاً؟ شارحاً حماوالته العديدة : العدوانية، وهنا سأل عبد الناصر شواين الى مباشرة
فأجابه شواين الى بعـدم اسـتطاعته   ،)٣(اسة العدوانية إلسرائيل مع الغرب؛ للحصول على السالح وأمهيته ىف صد السي

  ).٥(متوقعا أن يكون  الرد عليه باإلجياب) ٤(الرد، ووعده بنقل طلبه للسوفيت
ومل يكد شواين الى ينتهى من مقابلته هذه حىت كتب تقريراً عنها إىل ماوتس تونج الذى بدوره أرسله إىل موسكو، 

نتائج الىت خرج ا من لقائه مع عبد الناصرالذى ميثل تياراً وطنياً جديداً ىف منطقته، مؤمناً بسياسة وفيه تناول شواين الى ال
عدم االحنياز، وطالب شواين الى ىف تقريره مبد يد العون لعبد الناصر؛ لكون تياره القوة املقبلـة ىف الشـرق األوسـط،    

م وعرقلته حملاوالت الغرب؛ إلكمال تطويق املعسكر الشرقى، موضحاً ما سوف جينيه املعسكر الشرقى من وراء هذا الدع
وألن التقرب من هذا التيار الوطىن واملساعدة على حتقيق أهدافه سيحقق مزايا للمعسكر الشرقى ال ميكن اإلقـالل مـن   

  ).٦(قيمتها
ىل قرب حتقيق هدفه لقد خرج الرجالن من ذلك اللقاء وكل منهما حيمل مكسباً خاصاً به، فقد اطمئن عبد الناصر إ

بشراء األسلحة من السوفيت، وأن الصني ستكون وسيطا جيداً لتلك املهمة دون أن حيمله ذلك وعداً باالعتراف ـا، ىف  
  ).٧(حني جنح شواين الى ىف إظهار حقيقة السياسة الصينية والتقرب من الرئيس املصرى وكسب وده 

صني الشعبية ىف مـؤمتر بانـدونج ،لتسـهم ىف التقـارب بـني      واستكماال للمسلك الصيىن الودى جاءت سياسة ال
البلدين،حيث كانت مشاركة الصني الشعبية إجيابية، وأسهمت بدرجة كبرية ىف جناح املؤمتر، فقد كان مـؤمتر بانـدونج   

انتهزها زعماء الصني الشعبية؛ لتوثيق عالقام مع قادة الدول األخرىوحماولة إزالة سوء الفهم الذى ) ٨(فرصة ال تعوض
كان مينع بعضهم من تدعيم الصلة بني بالدهم والصني الشعبية وتقويض الدعاية األمريكية املضادة هلم وإظهـار اجلانـب   

                                                
  .٧٣لطيفة سامل، مرجع سابق، ص)  ١(
؛ ٣٤٥ – ٣٤٤، ص.)م١٩٨٦مركز األهرام للترمجـة والنشـر،   : القاهرة(حرب الثالثون سنة : حممد حسنني هيكل، ملفات السويس) ٢(

Donald. Neff, op.cit, p.77.  
  .Donald. Neff, op.cit, p.78؛ ١٠٥نظام شراىب، مرجع سابق، ص) ٣(
وهبـه، مرجـع    نسعد الدي: تذكر بعض املراجع إىل أن شواين الى بادر بسؤال عبدالناصر عن إمكانية أخذ السالح من السوفيت، انظر) ٤(

 Wilton Wynm, Nasser of Egypt: The Search For dignity (USA: Arlington؛ ٢٨ – ٢٦سـابق، ص 

Books, inc Cambridge, 1959), p.105.  
  .Robert Stephens, op.cit, p.158؛  ٣٤٦ – ٣٤٥حممد حسنني هيكل،  ملفات السويس، ص ) ٥(
) م١٣/١٢/١٩٥٨(٢٦٢٩٨،األهرام،العـدد "ىف راجنون رعبد الناصشواين الى يكتب تقريراً عن مقابلته للرئيس "حممد حسنني هيكل، ) ٦(

  .٣ص
  .١م، ص١٩٥٥/ ٤/ ١٤األهرام،)  ٧(
الذى  –كانت حماوالت الصني وجهودها لالتصال بالعامل اخلارجى مبثابة مسألة حياة أو موت للخروج من نطاق العزلة عن األمم املتحدة ) ٨(

  .إىل الدول األفروأسيوية –فرضته الواليات املتحدة 
  . ٩٦ – ٩٥،  )م١٩٧٢يناير عام ( ٢٧السياسة الدولية، العدد ) ات الدولية والشعبيةالصني واملنظم(عمر على عامر، 
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اع الدول األفروأسيوية بأن الصني الشعبية شـريكة هلـم ىف   املعتدل ىف سياستهم، و أراد شواين الى من خالل خطبه إقن
  ..النضال

بتأييد الصني الىت مل تلتفت إىل الرجاء اإلسرائيلي حلكومتها بعـدم  ) القضية الفلسطينية(وحظيت قضية العرب األوىل 
سيادا علـى قنـاة   كما أيدت كفاح مصر الستكمال ).١(إثارة تلك القضية باملؤمتر ما دامت إسرائيل غري مشتركة فيه

السويس، وأظهرت محاساً لتأييد حركات التحرير الوطىن ودعمها ىف اجلزائر واملغرب وتونس، وكانت تلك القضايا هى 
  ).٢(نفسها الىت جاء عبد الناصر لباندونج من أجل البحث عن دعم هلا

ن تقارب وجهات نظرهم حيـال  وعلى أية حال مل يكن ما سبق فقط هو الذى زاد من تقارب قادة الدولتني، بل كا
القضايا الدولية الىت وضحت من خالل خطبيهما دافعاً جديداً لزيادة تقارما، فقد اتفقت وجهات نظرمهـا ىف حماربـة   

، وكان هذا التنسيق العاىل )٣(االحتالل واألحالف العسكرية ونصرة الشعوب املُضطَهدة والتعاون بني الدول األفروأسيوية
اللقاءات املنعقدة بينهما خالل املؤمتر وقبول عبد الناصر دعوة شواين الى لزيارة الصني الشعبية، ىف العاىل بني الزعيمني و

الوقت الذى اعتذر عن تلبية دعوة لزيارة الصني الوطنية قد دعا العديد من احملللني السياسيني إىل التوقع بـاعتراف مصـر   
  ).٤(بالصني الشعبية وتكوين رابطة جتمعهما معا

خر جلسات املؤمتر دعا شواين الى الوفود املشتركة فيه إىل زيارة الصني على نفقة احلكومة الصينية؛ لـريوا أن  وىف آ
الصني الشعبية مع أا دولة علمانية ال صلة هلا بالدين، فإا حتترم العقائد الدينية وتكفل حرية العقيدة، ناكراً وجود الستار 

.." ولكن بعض الناس ينشرون سحب الدخان بيننا؛ لكي ال يرى بعضنا بعضا: ".. هاحلديدي بالصني والئماً الغرب بقول
ولىب عبد الناصر النداء، فأرسل وزير األوقاف املصرى آنذاك الشيخ أمحد الباقورى لزيارة املسلمني ىف الصني بوصفه رجالً 

  ).٥(من رجال اإلسالم واألزهر
وكـان  . رى الصيىن، وأضحت العالقة بينهما تقوم على مبادئ باندونجزاد التقارب املص) ٦(وبانتهاء مؤمتر باندونج 

هلذا التقارب صدى طيبُ لدى االحتاد السوفيىت الذى شعر بنجاح حليفته األوىل ىف التقرب من الدول العربيـة وخاصـة   

                                                
ختوفت احلكومة اإلسرائيلية من قيام جبهة أفروأسيوية ضدها؛ لذا اتصلت تلك احلكومة بعدة دول منها الصني الشعبية راجية منـهم أن  )  ١(

  .ائيل حرمت من االشتراك ىف املؤمترحيولوا دون إثارة القضية الفلسطينية ىف املؤمتر لكون إسر
املؤمتر األفريقى األسيوى املنعقـد ىف  (، بشأن ٣، جـ٢٥/ ١٤٢/ ٤، ملف )١٤٣٨(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية

/ ٥/ ١٤، سرى، بتـاريخ  )القاهرة(رية إىل وزارة اخلارجية املص) القاهرة(، مذكرة من األمانة العامة جبامعة الدول العربية )باندونج بإندونيسيا
  .م١٩٥٥

حمفظـة  : ، مذكرة من األمانة العامة جبامعة الدول العربية إىل وزارة اخلارجية املصـرية؛ مصـدر سـابق   )١٤٣٨(مصدر سابق، حمفظة )  ٢(
؛ جعفر أمحـد كـرار،   ٢٤ص؛ حمى الدين فوزى، إبراهيم عارف كريه، مرجع سابق، )مؤمتر باندونج ىف الصحف اليابانية(، بشأن )١٤٣٨(

  .٢٠٢ص) م٢٠٠٠مركز الدراسات األسيوية جبامعة القاهرة، : القاهرة(العالقات املصرية الصينية "؛ حنان قنديل، ١٤٦مرجع سابق، 
لـدين  الشرقاوى، باندونج والسالم العاملى؛ حمى ا نعبد الرمح: انظر. وشو اين الى رعبد الناصملزيد من التفاصيل عن خطاب كلٍ من )  ٣(

. ؛ املوقـع االلكتـروىن  )م١٩٦٤الدار القومية للطباعـة والنشـر،   : القاهرة(فوزى، وإبراهيم عارف كريه، شواين الى وقفزة الصني لألمام
www.Nasser.org  

املنعقد املؤمتر األفريقى األسيوى (، بشأن ٢، جـ٢٥/ ١٤٢/ ٤، ملف )١٤٣٨(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية) ٤(
إىل وكيل وزارة اخلارجية املصرية، بشأن مؤمتر باندونج ىف الصحف ) سكرتري ثان سعد مرتضى(، من املفوضية املصرية ببلجراد )ىف إندونيسية

/ ١٤٢/ ٤، ملـف  )١٤٣٨(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : ؛ وثائق اخلارجية املصرية١٩٥٥إبريل من  ٣٠اليوجوسالفية، سرى، بتاريخ 
إىل وكيـل وزارة  ) امللحق الصحفى يعقوب عثمـان (، من السفارة املصرية بلندن )املؤمتر األفريقى األسيوى املنعقد ىف إندونيسية(أن بش ٢٥

يا نج بإندونيساخلارجية املصرية بالقاهرة، بشأن جممل تعليقات الصحافة الربيطانية على ما دار ىف املؤمتر األفريقى األسيوى املنعقد ىف مدينة باندو
/ ٥/ ١علـى التـواىل؛ األهـرام،     ١، ص٢م، ص١٩٥٥/ ٤/ ٢٤، ٢١م؛ األهرام، ١٩٥٥إبريل  ٢٨، سرى، بتاريخ ١٩٥٥ىف إبريل عام 

  .٦م، ص١٩٥٥
  .١١٦، ص١٩٨٨اهليئة املصرية العامة للكتاب، : القاهرة(ثائر حتت العمامة : نعم الباز، الباقورى)  ٥(
  :ات ونتائج انظرعن مؤمتر باندونج وما أسفر من قرار)  ٦(
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ركت األوىل زيادة أمهية مصر، ىف حني أثار ذلك قلق  الدوائر الغربية وترقبها، خاصة بريطانيا والواليات املتحدة،حيث أد
الصني الشعبية وتقارا من دول املؤمتر، ىف الوقت الذى اهتمت فيه األخرية بالتقرير الذى سيضعه الباقورى نتيجة لزيارته 

  ).١(إىل الصني الشعبية، وما ميكن أن يكون له من تأثري على موقف عبد الناصر وبقية الدول العربية
ة كما توقع الكثريون، ولكنها قدمت بعد انتهاء املؤمتر مقترحـات؛ إلجيـاد روابـط    ومل تعترف مصر بالصني الشعبي

اقتصادية وثقافية بني البلدين، و رحبت الصني الشعبية ذه اخلطوة على أساس كوا ستؤدى حتماً إلجياد روابط أخـرى  
  ).٢(تدعم بينهما أواصر املودة والصداقة

،الـىت رأى ىف جناحهـا   )٣(دى السوفيت؛ إلجناح صفقة السالح ملصرومن جهة أخرى واصل شواين الى وساطته ل
خدمة جليلة تقدمها الصني الشعبية إىل مصر، ولكوا من ناحية أخرى صفعة قوية للغرب بإدخال النفوذ الشـيوعى إىل  

جنوا من وراء وقد رحب السوفيت بالطلب املصرى نظراً للمكاسب العظيمة الىت سي). ٤(تلك املنطقة الىت يسيطر عليها 
وعلى الفور أرسل شواين الى برسالة إىل عبد الناصر بعد عودته من باندونج يبلغه موافقة السوفيت واسـتعدادهم  . ذلك

،وبذلك شاركت الصني ىف جناح تلك الصفقة التارخيية،الىت أعلن عنها الرئيس عبد الناصر ىف سبتمرب )٥(لعقد تلك الصفقة
  ).٦(ألسلحة التشيكيةمواملعروفة بصفقة ا١٩٥٥عام 

وبالرغم من التعاون الصيىن ىف ااالت االقتصادية والثقافية، فأن احلكومة املصرية كانت ىف ذلك الوقت حريصة على 
الفصل بني مسألة التعاون االقتصادى والثقاىف ومسألة االعتراف السياسى بالصني الشعبية ومعرفة أن هذا التعاون ال يعـىن  

،وىف الوقت نفسه جند أن الصحف املصرية قد اختذت سياسة جديدة جتـاه الصـني   )٧(ف بالصني الشعبيةبالتبعية االعترا
الشعبية فبعد أن كانت توصف بالصني الشيوعية أصبحت تعرف بالصني الشعبية، وأصبحت أخبارهـا تشـغل اهتمـام    

                                                                                                                                              
  .١٣٢ – ١١٦حممد أنيس، املؤمتر األفريقى األسيوى، ص

  .٦م، ص١٩٥٥/ ٥/ ١٤م؛ األهرام، ١٩٥٥/ ٦/ ١٣بتاريخ ) الدوائر الربيطانية ومؤمتر باندونج(، بشأن )١٤٣٨(حمفظة : مصدر سابق)  ١(
  .٦م، ص١٩٥٥/ ٥/ ٢١األهرام، )  ٢(
)٣  (Peter Wood Ward, Nasser (London: Longman, 1992), p.45 ٤١٧؛ حممد الطويل، مرجع سابق، ص.  
، أوراق آسيوية، مركز الدراسات األسـيوية  ")رؤى مقارنة(العالقات العربية الصينية "،: الساكت، حممد السيد سليم بعبد الوهاحممد )  ٤(

  .٢٦، ص) م١٩٩٩ديسمرب( ٢٩جبامعة القاهرة، العدد 
  .٧٧، ص)١٩٧٢دار النهار، : تبريو(والعامل رعبد الناصهيكل، )  ٥(
مليون دوالر ، وتآلفت من أسلحة دفاعية وهجومية كطائرات قتال روسية وقاذفات قنابـل ودبابـات،    ٢٠٠بلغ قيمة الصفقة حواىل )  ٦(

اد االحتاد باإلضافة إىل خرباء عسكريني لتدريب اجليش املصرى، وقد اتفق على دفع مثنها حاصالت زراعية كالقطن ومنتجات أخرى حيث أر
السوفيىت أن يكون شبه اتفاق جتارى حىت ال يشاع عنه ىف ميدان احلرب الباردة أنه تشجع التسليح للحرب، وقد تسـبت تلـك الصـفقة إىل    
تشيكوسلوفاكيا حيث فضلت موسكو أال تكون هناك مواجهة مع الغرب ورغبتها ىف احلفاظ على حالة االنفراج بني القطبني، ومن جانبه أراد 

  .م١٩٤٨أن يبدو أمام العامل أقل ميالً لليسار حيث أن إسرائيل كانت حتصل على أسلحة من تشيكوسلوفاكيا أثناء حرب  رد الناصعب
Soviet Foreign Policy, op.cit, p.12 ٤١٧، مرجع سابق، صل؛ حممد الطوي٧٣؛ لطيفة سامل، مرجع سابق، ص.  

  دوالر بشروط سهلة مليون ٣٢٠أن قيمة االتفاقية : ذكرت بعض املراجع
J. P. DunBabin, The post-Imperial Age, The Great Powers and The Wider World   (New 
York: Longman, 1994), p.277.  

أعدت اإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية املصرية مذكرة خبصوص تلك املسألة تتلخص ىف أنه من املمكن إنشاء عالقـات مـع الصـني    )  ٧(
لرعاية مصاحل التجارة املصرية والعمل على استغالل األسواق هناك لصاحل مصر   –الشعبية، وأن إنشاء مكتب جتارى مصرى ىف الصني الشعبية

ليس ىف ذلك ما يفيد االعتراف ما دامت أن نية احلكومة املصرية ال تنصرف إىل االعتراف، وليس من الالزم إلنشائه أن تعترف احلكومـة   –
أوالً حبكومة الصني الشعبية، على أنه ليس من املمكن التسليم بإمكان عقد معاهدة جتارية بني البلدين دون أن يكون ىف ذلـك داللـة    املصرية

  .كافية على اعتراف احلكومة املصرية حبكومة الصني الشعبية
العالقات التجارية بـني مصـر والكتلـة    (بشأن  ١٤١/ ٤/ ١٣٠، ملف )١٣٣٤(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية

  . م١٩٥٤/ ٤/ ١، مذكرة من مدير اإلدارة القانونية إىل السيد وكيل وزارة اخلارجية، سرى جداً، بتاريخ )الشرقية
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م ىف ١٩٥٦ر دستور ينـاير عـام   الصحف املصرية، كما مل يقل اهتمام صحف الصني الشعبية بأخبار مصر، فعندما صد
  ).١(مصر، اهتمت الصحف الصينية سواء الكربى منها أو احمللية بالتعليق واإلشادة خبطوات عبد الناصر داخلياً وخارجياً

ولعل هذا املسلك املصرى يرجع  إىل عدم استعدادها لالعتراف بالصني الشعبية ىف تلك الفترة الىت مل ترد فيها زيـادة  
 ضدها بعد صفقة األسلحة التشيكية، ولكوا على عالقة رمسية مع الصني الوطنية ذات املقعد الـدائم ىف  الغضب الغرىب

جملس األمن، ومن جهة أخرى جاء هذا التغيري اإلعالمي اإلجيايب حنو الصني الشعبية نوع من إظهار الود جتاهها، نتيجـة  
  .متهيد الشعب املصرى ويئته لتقبل االعتراف بالصني الشعبية للعالقات االقتصادية بينهما، أو رمبا لسبب داخلى، وهو

  -:م وأسبابه١٩٥٦قرار االعتراف املصرى مايو عام 
م أصدر جملس الوزراء املصرى قراراً تارخيياً باالعتراف بالصني الشعبية وسحب ١٩٥٦ىف السادس عشر من مايو عام 

  .لة الثالثة والعشرين املعترفة بالصني الشعبيةحبكومة الصني الوطنية؛ لتصبح مصر الدو) ٢(االعتراف
  -:وقد عللت احلكومة املصرية هذا القرار باألسباب التالية

إدراك احلكومة املصرية أن حكومة الصني الشعبية احلالية هى احلكومة الشرعية ىف الصني، وأا متثل بلداً عدد سكانه  -١
مليون مسلم، وال ميكن جتاهلها فهى دولة قائمـة ال ميكـن   مليون نسمة، أىربع سكان العامل ،منهم مخسون  ٦٠٠

  .إنكارها
  .كفاح هذا الشعب لنيل حريته، ومن مبادئه العمل على حترير الشعوب األخرى املستعبدة -٢
  .اشتراك الصني ىف مؤمتر باندونج الذى كان من أهم قراراته تصفية االحتالل ومنح الشعوب حق تقرير املصري -٣
ين دولة ا،منها دول غربية؛ كربيطانيا الىت تبيع هلا مواد إستراتيجية بغري رضا حليفتها الواليات اعتراف أكثر من عشر -٤

  ).٣(املتحدة األمريكية وكذلك إسرائيل ربيبة األخرية
وقوف الصني موقفاً عدائياً ومعارضاً لكل األحالف والتكتالت العسكرية،وهى األهداف نفسها الىت تسـعى إليهـا    -٥

  ).٤(مصر
موضوعية األسباب الىت أوردا احلكومة املصرية بشأن قرارها    باالعتراف بالصني الشعبية،فإنه توجد عـدة   ورغم

  :اسباب كانت وراء قرار االعتراف لعل أمهها
ففى أثناء زيـارة خروشـوف   . القلق املصرى من صدور قرار من األمم املتحدة حيظر تصدير األسلحة للمنطقة -١

األسلحة التشيكية اقترح إيدن رئيس وزراء بريطانيا حينذاك توقف السوفيت عن متويـل مصـر    للندن وبعد إعالن صفقة
باألسلحة بعد تنفيذ هذه الصفقة الوحيدة وأن تتعاون الدول الكربى على ختفيف التوتر بالشرق األوسط بأن تكون خطوة 

وسط، وبدا لعبد الناصـر أن السـوفيت ال   هذه الدول األوىل هى االتفاق بينها على حتديد صادرات السالح للشرق األ
يرفضون الفكرة،وهو ما يؤدى إىل حرمان مصر من مصدر السالح الذى فتحته أخرياً لنفسها، وترجع البالد مرة أخـرى  
الستجداء السالح من الغرب الذى سيستمر ىف تسليح إسرائيل سراً؛ لذا فكر عبد الناصر ىف التحايل على مثل هذا احلظر 

طبيقه، وذلكبأن يأتى بالسالح السوفيىت عن طريق الصني الشعبية؛ لكوا ليست عضواً ىف األمم املتحـدة، وأن  ىف حالة ت

                                                
  .٤ص) م١٩٥٦يناير  ٣٠(، ١٤٤٢روز اليوسف، العدد)  ١(
راف احلكومة املصرية بقيام دولة، ويعىن السحب ىف العـرف  يعد هذا احلدث األول من نوعه ىف تاريخ مصر الدبلوماسي وهو سحب اعت)  ٢(

  .الدبلوماسى أثراً أقوى من قطع العالقات الدبلوماسية
  .٥م، ص١٩٥٦/ ٥/ ١٨األهرام، 

يوليـو   ٢٣م؛ محدى حافظ، ثورة ١٩٥٦/ ٥/ ١٧بتاريخ ) اعتراف مصر حبكومة الصني الشعبية(، بشأن )١٥٨٩(حمفظة : مصدر سابق) ٣(
  .٤١١ص) م١٩٦٥الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة) (ألهداف، اإلجنازاتاألحداث، ا(
مـن  ) اعتراف مصر بالصني الشـعبية (، بشأن ١٣/ ٥٧/ ٣٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٤(

 ٢٨البلغارية على اعتراف مصر بالصني الشعبية، سرى، بتـاريخ   القائم باألعمال حممد على بشأن تعليقات الصحف(املفوضية املصرية بصوفيا 
  .٣٤٦؛ حممد حسنني هيكل، ملفات السويس، ٩٠ -٨٩والعامل، ص رعبد الناصم؛ حممد حسنني هيكل، ١٩٥٦مايو 
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احلظر ال يلزمها، أو على األقل شراء السالح منها ،خاصة بعدما أعطى شواين الى وعداً لعبد الناصر باسـتعداد بـالده   
على نصيحة من االحتاد السوفيىت؛ لتكون الصني الشعبية مصدراً لتسليح مصر، ويذكر البعض أن هذا االعتراف جاء بناء 

وقد وضح ذلك من قرار جملس الوزراء املصرى اخلاص باالعتراف بالصني الشعبية، حيث اشتمل على ). ١(بديالً لألسلحة
راف مصر بالصني إرسال بعثة عسكرية من مصر لزيارة الصني الشعبية، وقد رحب بقدومها شواين الى أثناء تبليغه نبأ اعت

الشعبية؛ لكوا ستزيد من الروابط بني البلدين، كما أن هذا السبب يتماشى مع ما صرح به مجال عبد الناصر بعد اعترافه 
إننا أحرار ىف أن حنصل على السالح كيفما نشاء، ومن أية دولة نشاء : "بالصني الشعبية بأيام قالئل، حيث خطب قائالً 

 ).٢.. "(ن نسمح ألية دولة أو أية جمموعة من الدول أن جتتمع وتقرر مصرينا وبأية كمية حنتاجها، ل
يالحظ أيضاً أنه منذ إقامة العالقات االقتصاديةوفتح املكتب التجارى املصرى ببكني، توالت احملاوالت الصـينية   -٢

املصرى ىف بكني ىف تقرير مؤرخ مبطالبة مصر باالعتراف ا وتبادل العالقات الدبلوماسية معها،حيث قال املمثل التجارى 
أما من جهة الرمسيني الصينيني الذين قابلتهم ىف وزارة التجارة اخلارجيةأو ىف املنظمـات   …:"م ١٩٥٦/ ٣/ ٢١بتاريخ 

وأملهم الكبري ىف توثيق عرى الصداقة بـني  .. التجارية أو ىف وزارة اخلارجية ال خيلو من اإلشارة بصداقة مصر واملصريني 
وكنت أرى وأمسع تلميحات عن سفارة مصر املستقبلية بالصني الشعبية وانتظارهم وشغفهم الشديد العتراف مصر  البلدين
م بأن نائب مدير إدارة التصدير بوزارة ١٩٥٦/ ٣/ ٢٦كما ذكر نائب ممثل مصر التجارى ىف تقريره املؤرخ ىف "  بالصني

الشعبية ملمحا إىل حماوالت إسرائيل التقرب من الصني وإقامـة   اخلارجية حتدث إليه بصراحة ىف أمر اعتراف مصر بالصني
وأصبحت تلك املسألة القاسم املشترك ىف أحاديث ).٣(عبد الناصرسعالقات معها، وقد أرجعت الوزارة أمر االعتراف للرئي

 ).٤(مسئوىل املكتب التجارى املصرى ورجال السلك الدبلوماسى األجنىب ببكني
ات املصرية املرسلة للخارجية معلومات تتحدث عن قرب اعتراف بعض الدول العربيـة  تناولت تقارير السفار -٣

م وصلت ملصر معلومات من نائب املمثل التجارى هلا ببكني أن السودان ستعترف ١٩٥٦بالصني الشعبية، ففى مارس عام 
ان يعتزم االعتراف بالصني الشـعبية  أذاع راديو دهلى أن السود) يناير ١٠(بالصني الشعبية قريبا جداً، وقبل ذلك بشهرين 

وتبادل التمثيل معها، فكان أساس هذا اخلرب برقية أرسلها شواين الى عقب استقالل السودان إلمساعيل األزهرى مقـدماً  
التهاىن  ومقترحاً تبادل التمثيل الدبلوماسى بينهما، فرد األزهرى على برقيته بالشكر مرحباً بإقامة عالقات بينهما، وقـد  

بدت مصر قلقها من تلك األنباء ،خاصة بعدما وضح التقارب السوداىن اهلندى وقد عرف عن األخرية حتمسها الشـديد  أ

                                                
مـن  ) لشـعبية اعتراف مصر بالصني ا(، بشأن ١٣/ ٥٧/ ٣٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ١(

/ ٥/ ١٧بشأن اعتراف مصر بالصني الشعبية، سرى للغاية، بتاريخ ) جده(وكيل اخلارجية الدائم بالقاهرة إىل السيد القائم بأعمال سفارة مصر 
؛ فؤاد املرسـى، العالقـات املصـرية    ٣٤٦؛  هيكل، ملفات السويس، ص٩٠ – ٨٩والعامل، ص رعبد الناصم؛ حممد حسنني هيكل، ١٩٥٦
؛ جيفرى ارونسـون،  ١٣٤؛ نظام شراىب، مرجع سابق، ص١٩١، ص)١٩٧٦دار الثقافة اجلديدة، : القاهرة(م ١٩٥٦ –م ١٩٤٣تية السوفي

؛ فطني أمحـد  ٢٥١، ص)م١٩٩٦مكتبة مدبوىل، : القاهرة(السيد أمني شلىب : م، ترمجة وتعليق١٩٥٦ –م ١٩٤٦العالقات املصرية األمريكية 
  ؛١٥٣، ص١، جـ)٢٠٠٠مطابع الدار اهلندسية، : القاهرة(م ١٩٦٣نوفمرب  ٢٢م إىل ١٩٥٢يوليو  ٢٣ية من فريد، العالقات املصرية األمريك

Lillian Craij Harris,China Considers The Middle East (London:L.B.Tauris &Coltd, 1993), p.92; M. 
Sayed – Ahmed, op.cit, p.229; W. Wynn, op.cit, pp.144, 145. 

)2( F. O 371/ 11831, From British embassy (Cairo) to Foreign Office, Confidential, May 17, 1956.  

األحداث السياسية األخرية ىف (، بشأن ٢، جـ١٠/ ٥٧/ ٣٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٣(
لسفري وكيل وزارة اخلارجية بشأن ما دار من أحاديث بني السيد نائب املمثل التجارى ملصـر  من نائب املمثل التجارى ىف بكني إىل ا) الصني

األرشيف السـرى اجلديـد حمفظـة    : م؛ وثائق اخلارجية املصرية١٩٥٦مارس  ١١ببكني وبني بعض رجال السلك السياسى، سرى، بتاريخ 
أى السيد السفري وكيل وزارة اخلارجية بالقاهرة من نائب ) الصنياألحداث السياسية األخرية ىف (، ٢، جـ)١٠/ ٥٧/ ٣٧(، ملف "١٥٨٩"

نائب مدير إدارة التصدير بوزارة التجارة اخلارجية وبني السـيد   Chin-tgn- chingاملمثل التجارى ىف بكني بشأن احلديث الذى دار بني 
  .١٩٥٦مارس  ٢٦نائب املمثل التجارى املصرى ببكني، سرى، بتاريخ 

بشأن ما دار من أحاديث بني السيد نائب املمثل التجارى ملصر ببكني وبـني بعـض رجـال السـلك     ) ١٥٨٩(حمفظة : قمصدر ساب)  ٤(
  .م١٩٥٦/ ٣/ ٢١السياسى، بتاريخ 
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لالعتراف بالصني الشعبية، كذلك فأن نقص صادرات السودان من القطن وإقدام الصني بصفتها عميال جديـدا لشـراء   
حىت تتمكن من تصريف قدر كبري من أقطاا الواسعة،وهو مـا  القطن املصرى كان سببا ملبادرا إعالن اعترافها بالصني 

  .جيعلها منافساً ملصر بل تزيد عليها ىف االعتراف بالصني الشعبية
كذلك تقدم حنو ستة وثالثني نائباً ميثلون خمتلف الكتل واالجتاهات اقتراحاً إىل جملس النواب السورى يتضـمن النقـاط   

  :التالية
  .بالصني الشعبية دولةً حرة مستقلة ذات سيادةأن تعترف سوريا  -أ

  .أن تتبادل معها التمثيل الدبلوماسى -ب
أن تقيم معها عالقات اقتصادية؛ نظراً للكفاءات االقتصادية املتنوعة الىت متتاز ا الصني، وقد وعدت احلكومة  -جـ

وجند أيضا أن الربملان اللبناىن أوصى حكومتـه  النواب بعرض األمر على جملس اجلامعة العربية؛ ألخذ رأى موحد ىف األمر،
وقد كان ذلك سبباً وحافزاً قوياً ).١(م باالعتراف بالصني الشعبية، لكن احلكومة مل تتخذ قرارا ىف هذه التوصية١٩٥٥عام 

اقتصادية على إقدام مصر على تلك اخلطوة؛ ألن معىن حدوث هذا يسبب ملصر إحراجا ىف موقفها،حيث تربطها عالقات 
وثقافية مع الصني الشعبية،وهو ما جيعل عدم اعترافها بالصني الشعبية حمل تساؤل؛ لذا أرادت مصر الفوز ذا السبق؛حىت 
ال تسبقها إحدى الدول العربية،وهو ما يضطرها لالعتراف بالصني خاصة بعدما أصبحت صديقة هلا،ولكنه ال يقع الوقع 

  .نفسها اذا كانت مصر هى البادئة 
متثل االعتراف بالصني الشعبية ىف كون مصر جزءا من كيان قومى ميتد بني القارتني األسيوية واألفريقية، هـذا   -٤

الكيان القومى ليس شعاراً سياسيا؛ بل حقيقة واقعة، السيما أن الفترة التالية ملؤمتر باندونج قد شهدت تعاونـاً وتضـامناً   
 ).٢(ىف جمال العالقات الدولية وثيقني بني احلكومات األفريقية واألسيوية 

أرادعبد الناصر ذا القرار تأكيد استقالله عن الغرب وحترره من سلطانه بإحلاق لطمه جديدة على وجه الغرب  -٥
،يضاف إىل ذلك عامل نفسى، فعندما تعامل عبد الناصر مـع االحتـاد السـوفيىت    )٣(بعد جناح صفقة األسلحة التشيكية

  ).٤(املعاملة الندية؛ بعكس الغرب الذى نظر له باستعالءوالصني الشعبية كان أساس 
الصداقة القوية الىت مجعت بني كلٍ من عبد الناصر ورو الذى كان من أشد املتحمسني للصـني الشـعبية    -٦

العتراف دول العامل ا، ومن جهة أخرى أراد رو أن تقف مصر والدول العربية األخرى بثبات على سياسة احلياد حىت 
إن الصني مثل  …: "تقف اهلند وحيدة أمام الغرب، ففى أحد اللقاءات الىت مجعت بني عبد الناصر ورو، قال األخريال 

جبال اهليمااليا وال يسع أحدُ أن يقول إن اهليمااليا غري موجودة ىف آسيا، وإذا جتاهلت وجودها فأنك تتجاهل قبـل أى  
وبالفعل فقد كان للهند دور كبري ىف .." من اكتشاف ما يكمن وراءها  – حترم نفسك –شى حقيقة واقعة، مث إنك ثانياً 

                                                
األحداث السياسية األخـرية ىف  (، بشأن ٢، جـ١٠/ ٥٧/ ٣٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق وزارة اخلارجية) ١(

ائب املمثل التجارى ملصر ببكني إىل السيد السفري وكيل وزارة اخلارجية بشأن اعتراف السودان بالصني الشعبية، سرى، بتـاريخ  من ن) الصني
مـن  ) تقارير بكني السياسية(، بشأن ١/ ٧/ ٢٣٠ملف ) ٣٦٦(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : م؛ وثائق اخلارجية املصرية١٩٥٦/ ٣/ ٢٨

رستم عضو الربملان السورى الـذى يـزور    دعبد ايإىل السيد السفري وكيل وزارة اخلارجية، بشأن زيارة السيد مكتب مصر التجارى ببكني 
املكتـب  (من السفارة املصرية بدمشق ) ١٥٨٩(حمفظة : ؛ مصدر سابق١٩٥٦يونيه  ٢٦الصني بدعوة من العالقات اخلارجية، سرى، بتاريخ 

  .٥م، ص١٩٥٦/ ٥/ ٨م؛ األهرام، ١٩٥٦/ ٥/ ١٨ة بتاريخ بشأن اعتراف مصر بالصني الشعبي) الصحفى
  .٣٤٧، ص) م١٩٧٦دار املعارف، : مصر(صالح الشاهد، ذكرياتى بني عهدين )  ٢(
  .٧٣، ص)١٩٥٩دار العلم للماليني، : بريوت(قصة البحث عن كرامة :رعبد الناصويلتون واين، مجال )  ٣(
حتدث عن مقابلته السريعة مع إيدن الذى كان يتحدث إليه كمسئول صـغري ال  . م١٩٦٢مع الصنداى تاميز عام  رلعبد الناصىف حديث )  ٤(

  .Peter Mansfield, op.cit, p.98 .يتوقع منه فهم السياسة الدولية
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تقريب العالقات بني مصر والصني الشعبية، حيث كانت املقابلة بني عبد الناصر وشواين الى ىف راجنون قد اتفق عليها ىف 
  ).١(اعتراف مصر بالصني الشعبية نيودهلى،وكانت الدوائر السياسة باهلند متتبعة لسري اخلطوات بني البلدين حىت أعلن عن

جاء االعتراف تطورا طبيعيا ملا أسفر عنه مؤمتر باندونج من عالقات اقتصادية وثقافية وتبادل للبعثات، ووفقـا   -٧
والـذى أعلنـه   " أننا نعادى من يعادينا ونسامل من يساملنا: ".. للمصلحة املصرية وتطبيقاً ملبدأ عبد الناصر الذى يقول فيه

، إضافة لكونه اختبارا لسياسة مصر اجلديدة حنو احلياد اإلجياىب الذى يعـىن النظـرة   )٢(راف بالصني الشعبيةعقب االعت
  .املتساوية ىف املعاملة مع دول الكتلتني، وكان طبيعيا أن يتمخض اإلميان باحلياد اإلجياىب عن هذا االعتراف

  :صدى االعتراف املصرى بالصني الشعبية ىف
القى االعتراف املصرى بالصني الشعبية تأييداً قوياً من قبل الصـحف املصـرية، فوصـفت    :املصريـةالصحف  -أ

االعتراف بأنه خطوة تتفق مع اخلطوط األساسية للسياسة اخلارجية املصرية ومع قرارات مؤمتر باندونج الىت أقرا مصـر  
الدول الكربى املعترفة بالصني الشعبية خاصة الغربية، واستكماال للعالقات الىت قامت بني الدولتني، وركزت الصحف على 

كربيطانيا، بل اعتراف الواليات املتحدة األمريكية ضمنياً ا بإجرائها مباحثات معها ىف جنيف منددة بعـدم اعترافهـا   
ىف االعتراف تـدعيم  الصريح ا وبتجاهل األمم املتحدة لتلك الدولة الىت متثل ثقال سكانياً وسياسياً ىف العامل، كما رأت 

وقد كان أكثر ما شغل الصحف املصرية ىف تلك الفترة هو تأثري هذه ).١(الصالت الروحية مع أمة ا مخسون مليون مسلم
اخلطوة على مواقف الدول العربية جتاه الصني، وتأثريها على قبول الصني ىف األمم املتحدة، فرددت لعدة أيام بعد االعتراف 

 ).٢(سوريا، السودان، لبنان، السعودية : بأن دوالً عربية ستحذو حذو مصر ىف االعتراف بالصني مثلشائعات واعتقادات 
استقبلت الصني الشعبية القرار املصرى بترحاب وفرحٍ شديدين، فها هى ذى اللحظة قد حانت هلا :الصني الشعبيـة-ب

و كان شواين الى أول من استقبل هذا القرار،  .تاله جلىن مثار جهودها الىت زرعتها ىف مؤمتر باندونج وطوال العام الذى
ىف يوم إعالنه ىف القاهرة ورحب به أمجل ترحيب مظهراً الشكر والتقدير من قبل حكومته وشـعبه إىل حكومـة مصـر    

جهـة  ،ومـن  )٣(وشعبها، مؤكداً أمهيته ىف توثيق الروابط بني الدول األفروأسيوية وأثره ىف خدمة التقدم والسالم العاملى
أنه خرب سيقابله الشعب الصـيىن  : "رئيس املكتب التجارى للصني الشعبية ا قائال" لينج سى"أخرى وىف القاهرة حتدث 

وبعد إعالن النبأ ىف صباح  ).٤"(بكل سعادة، وإنه سيدعم أواصر الصداقة بني البلدين ويساعد على تدعيم السالم العاملى
اإلعالم الصينية على مكتب مصر التجارى ببكني، وخصص راديو بكني ىف إذاعته للعامل اليوم التاىل توالت التهاىن بوسائل 

،وقد رحبت الصـحف  )٥(اخلارجى بيانا من وزارة اخلارجية ختم بإبداء الرغبة ىف اإلسراع ىف تبادل التمثيل الدبلوماسى
اسبة ، ورأت أنه خطوة ىف سـبيل زيـادة   الصينية الشعبية باالعتراف املصرى ونشرت مقاالت افتتاحية عن مصر ده املن

كانت أول بادرة صدرت عن حكومة الصني الوطنية إثر ):تايوان(الصني الوطنيـة -جـ ).٦(التعاون بني مصر والصني 
هذا القرار قطع عالقتها الدبلوماسية مع مصر، و كان هذا القرار مفاجئاً هلا رغم ما تظهره لنا الوثائق املصرية من القلـق  

التأثري على املوقف املصرى جتاه الصني ) رو(ر الذى أبدته حكومة الصني الوطنية من حماوالت رئيس الوزراء اهلندى املبك
وقد زاد ذلك القلق إثر مؤمتر باندونج وإقامة عالقات اقتصادية وثقافية بني مصر والصني الشـعبية، وحـاول   ).٧(الشعبية

ذير املسئولني املصريني من خطر التغلغل الشيوعى ىف مصـر نتيجـة لتلـك    سفري الصني الوطنية إفشال هذا التقارب بتح
وقد محلت صحف الصني الوطنية سفريها ىف مصر مسئولية األمر؛ لغفلته عن معرفة اجتاه احلكومة املصرية،  ).٨(العالقات

                                                
ث السياسية األخـرية  األحدا(، بشأن ٢، جـ١٠/ ٥٧/ ٣٧، ملف )١٥٨٩(وثائق اخلارجية املصرية، األرشيف السرى اجلديد، حمفظة )  ١(

إىل السيد السفري وكيل وزارة اخلارجية الدائم بالقاهرة، بشأن ما أُذيع ) السفري مصطفى كامل(من سفارة مجهورية مصر مبدينة دهلى ) ىف الصني
 ١٩وضوع، سرى، بتاريخ ىف الصحف هنا من اعتراف اململكة السعودية بالصني الوطنية ومقابلىت لوكيل وزارة اخلارجية لشئون أسيا ىف هذا امل

  . .٦م، ص١٩٥٥/ ٥/ ١؛ األهرام، ٣٨٧والعامل، ص رعبد الناصم؛ حممد حسنني هيكل، ١٩٥٦مارس 
؛ ١٤٠، ص)م١٩٦٥دار املعـارف،  : القاهرة(، أصوهلا وأبرز مظاهرها وإجنازاا ١٩٥٢حسن صبحى، ، اليقظة القومية الكربى يوليو )  ٢(

  .٣م، ص١٩٥٦/ ٥/ ١٨األهرام، 
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ـ  ة الصـني الوطنيـة   مظهرة أن اعتراف مصر جاء كالقنبلة على حكومة تايوان، ىف الوقت الذى أوضح فيه وزير خارجي
ىف الربملانعدم دهشة حكومته من القرار املصرى متوقعا أن حتذو دول عربية أخرى حذو مصر، موضـحاً أنّ  ) جورج بيه(

وىف حماولة إلصالح ما ميكن إصالحه عملت الصني الوطنية على ). ٩(االعتراف جاء نتيجة لفشل دبلوماسية حكومة تايبية
اف بالصني الشعبية،  والضغط عليها من قبل الدول الغربية ،خاصة الواليـات املتحـدة   حث الدول العربية بعدم االعتر

قوبل القرار املصرى باالعتراف بالصني الشعبية بصدى :بقية دول العامل -ء ).١٠(األمريكية؛ ملنعها من إتباع املثال املصرى
  -:م هذه الردود ظهر بوضوح ىف الدول االتيةعاملى واسع وردود أفعال متباينة تراوحت مابني التأييد والرفض له،وأه

تبوأت مسألة االعتراف بالصني الشعبية مركز الصدارة بني املسائل الـىت احتضـنتها    :الواليات املتحدة األمريكية -١
ة متثـل  الواليات املتحدة األمريكية ىف محاس ظاهر وغريه ال تعادهلا إال الغرية على املسائل األمريكية، فكانت الصني الشعبي

؛ لذا فقد رأت الواليات املتحدة )١١(هلا عدواً جيب القضاء عليه وحصاره جبميع  الوسائل مع حرمانه من كل متثيل دوىل
أن القرار املصرى عمل ال يغتفر لدولة اعتقدت أا دولة شبه مستقلة تقع ضمن النفوذ الغرىب وتأكيد لتحالف مصر مـع  

                                                                                                                                              
  على التواىل ١، ص٧م، ص١٩٥٦/ ٥/ ١٨، ١٧األهرام، )  ١(
/ ٥/ ٢٦اعتراف مصر جبمهورية الصـني الشـعبية، بتـاريخ    (من املفوضية املصرية ببودابست، بشأن ) ١٥٨٩(مصدر سابق، حمفظة )  ٢(

) مصر بالصني الشـعبية اعتراف (، بشأن ١٣/ ٥٧/ ٣٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : م؛ وثائق اخلارجية املصرية١٩٥٦
ع، سـرى،  . ، د)القـاهرة (إىل السفري وكيل وزارة اخلارجية املصرية الدائم ) سفارة مصر جبدة(القائم باألعمال بالنيابة ) إبراهيم حممود(من 

  .١م، ص١٩٥٦/ ٥/ ١٩؛ األهرام،  ١٩٥٦يونيو  ١٦بتاريخ 
مـن  ) اعتراف مصر بالصني الشـعبية (بشأن  ١٣/ ٥٧/ ٣٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية) ٣(

/ ٥/ ١٧املمثل التجارى املصرى ببكني إىل السفري الوكيل الدائم لوزارة اخلارجية، بشأن اعتراف مصر حبكومة الصني الشعبية، سرى، بتاريخ 
  .م١٩٥٦

  .٦م، ص١٩٥٦/ ٥/ ١٩األهرام، )  ٤(
، مـن  )اعتراف مصر بالصني الشعبية(بشأن  ١٣/ ٥٧/ ٣٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٥(

مـايو   ١٨املمثل التجارى املصرى ببكني إىل السفري الوكيل الدائم لوزارة اخلارجية بشأن صدى اعتراف مصر بالصني الشعبية، سرى، تاريخ 
  .م١٩٥٦

  .٧م، ص١٩٥٦/ ٥/ ٢١نقالً عن األهرام، ) ٦(
/ ٥/ ٢٦من املفوضية املصرية مبدينة بودابست بشأن اعتراف مصر جبمهورية الصني الشـعبية، بتـاريخ   ) ١٥٨٩(حمفظة : مصدر سابق)  ٧(

األحداث السياسية األخرية (بشأن  ٢جـ ٢٠/ ٥٧/ ٥٣، ملف )١٥٨٩(م؛ وثائق اخلارجية املصرية، األرشيف السرى اجلديد، حمفظة ١٩٥٦
لقائم بأعمال وفد الصني الوطنية الدائم املفوض لدى األمم املتحدة بشأن اعتراف مصر والدول العربية بالصـني الشـعبية،   ، تقرير ا)ىف الصني

  .م١٩٥٣/ ٧/ ٢٠سرى، بتاريخ 
مذكرة عن مقابلـة سـفري الصـني    (بشأن  ٥٧/ ٤/ ١٣٠، ملف )١٣٣٤(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٨(

  ).الوطنية
To: His Excellency Monsieur Hassan Ismail Assistant Under – Secretary of State, for Economic 
Affairs, Ministry of foreign Affairs. From: His Excellency Dr Feng – Shan Ho, Ambassador of the 
Rebublic of China. Subject: Conversation on March 1, 1956, with reference to the illegal actives of 
the Chinese Communist Trade Mission in Egypt, Confidential, March 2, 1956.   

  .٦م، ص١٩٥٦/ ٥/ ٢٣نقالً عن األهرام، ) ٩(
؛ نقالً عن ١٩٥٦/ ٥/ ٢٨بشأن تعليقات الصحف البلغارية على اعتراف مصر بالصني الشعبية، بتاريخ ) ١٥٨٩(حمفظة : مصدر سابق)  ١٠(

  .٦م، ص١٩٥٦/ ٥/ ٢٢األهرام، 
 ، تقرير القائم بأعمال وفد مصر الدائم لدى األمم املتحدة بالنيابة بشـأن مقابلتـه للمسـتر كيـانج،    )١٥٨٩(حمفظة : مصدر سابق) ١١(

  ٢٠/٧/١٩٥٣يف
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مظهره عدم اهتمامها باألمر كـان رد  ) ٢(السفارة األمريكية ىف القاهرة ملتزمة الصمتوبينما كانت  ).١(معسكر العدو
الذى عرف عنه العداء الشـديد للشـيوعية   ) داالس(رد فعل اإلدارة األمريكية عنيفا، خاصة من جانب وزير خارجيتها 

ح له ما تبذله اإلدارة األمريكية وكذلك لسياسة عبد الناصر احليادية ،فاستدعى السفري املصرى بواشنطن أمحد حسني ووض
من جهود، لتحسني العالقات بينهما رغم الضغوط القوية عليها من قبل املؤيدين إلسرائيل لدعمها ضد مصر، فكانـت  
النتيجة انقالب مصر على أمريكا لتعترف بالصني الشعبية جاعلة ذا الوضع صعوبة شديدة ىف تكوين عالقات جيدة بني 

؟،وأعلنـت اخلارجيـة   )٣(داالس هل يريد عبد الناصر حقاً إجبار الواليات املتحدة على دعم إسرائيل البلدين، وتساءل
،وىف الثـاىن  )٤(األمريكية بعد يوم واحد من اعتراف مصر بالصني الشعبية إعادة النظر ىف العالقات املصـرية األمريكيـة  

ت متعاطفة مع أعمال عبد الناصر؛ لتقوية استقالل بالده، أن واشنطن كان"والعشرين من مايو أصدر داالس بياناً أعلن فيه 
لكنه يتخذ إجراءات يبدو فيها ترويج ملصاحل االحتاد السوفيىت والصني وأنه مضطر أن يعرب عن أسفه العميـق العتـراف   

، )٥"(جتاههـا احلكومة املصرية باحلكومة غري الشرعية ىف بكني، وأن الواليات املتحدة تعد هذا االعتراف عمال غري ودى 
إن ما : كما صرح الرئيس االمريكىايزاور بأن من رأيه أن مصر أخطأت باعترافها بالصني الشعبية ،إال أنه استدرك قائالً

خالف بني أفراد أسرة واحدة ولكنـه ال  "حدث ال يؤدى إىل القضاء على الصداقة بني أمريكا ومصر مشبها املوقف بأنه 
ومن جهة أخرى ختوف األمريكيون من أن يتبع هذا االعتراف عقـد  ).٦" (ألسرة الواحدةيؤدى إىل انفصال أفراد تلك ا

، وبالفعل فقد انتشرت شائعات حتققت اخلارجية األمريكية منها بأن مصر ىف )٧(مصر لصفقات أسلحة مع الصني الشعبية
و ما يعىن إدخال عنصر خطر ىف طريقها للحصول على كمية جديدة من األسلحة السوفيتية عن طريق الصني الشعبية، وه

جديد على املوقف ىف الشرق األوسط ونسفاً للجهود األمريكية بوضع حد لسباق التسلح ىف املنطقة ودئة احلالـة بـني   
لذا عملت الواليات املتحدة من خالل لقاءات مسئوليها مع املسئولني املصريني على لفت انتبـاه  . ؛)٨(العرب وإسرائيل

، ونتيجـة للقلـق   )٩(ه ىف التعامل مع الدول الشيوعية؛ ألم ال ميكن االعتماد أو الركون إليهممصر ىف أن تكون حذر
األمريكي من تأثري القرار املصرى على الدول العربية لالعتراف بالصني الشعبية، عملت الواليات املتحدة األمريكية ومـن  

                                                
، )١٩٨٠اف والشئون واملقدسـات اإلسـالمية،   مطابع وزارة األوق: عمان(حممد إبراهيم فضة، سياسة الصني اخلارجية والعامل الثالث، )  ١(

مكتبـة  : القـاهرة (م، ترمجـة وتعليـق السـيد أمـني شـلىب      ١٩٥٦ –م ١٩٤٦؛ جيفرى أرنسون، العالقات املصرية األمريكية ١٠٦ص
  .٢٥١، ص)م١٩٩٦مدبوىل،

فطني أمحد فريد علـى، العالقـات   : راجع .يرجع البعض عدم اهتمام السفارة األمريكية بالقرار الحتمال علمها املسبق ذه اإلجراءات)  ٢(
  . ١٥٤املصرية األمريكية، ص

مـن  ) اعتراف مصر بالصني الشـعبية (، بشأن ٣١/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٣(
  م؛١٩٥٦/ ٥/ ١٩شعبية، سرى للغاية، بتاريخ السفري العراقى بالقاهرة إىل وزارة اخلارجية العراقية، بشأن اعتراف مصر بالصني ال

 Donald Neff, op.cit, p.253. 
  . ٢٥١جيفرى آرونسون، مرجع سابق، ص)  ٤(
: القـاهرة (السوفيىت ىف الشرق األوسـط   –؛ ممدوح حممود منصور، الصراع األمريكى ٤٤٤حممد حسنني هيكل، ملفات السويس، ص)  ٥(

 Donald Neff, Warriors At Suez (New York: The Unden press .؛١٧٥، ص)م١٩٩٥مكتبـة مـدبوىل،   

(Simon & Schuster, 1981), p.77. p.253 ،٧م، ص١٩٥٦/ ٥/ ٢٨؛ األهرام.  
  .١م، ص١٩٥٦/ ٥/ ٢٤األهرام، )  ٦(
أسلحة بشكل غري اعتقد داالس أن أحد أسباب اعتراف قادة مصر بالصني الشعبية عدم شعورهم بالثقة ىف حصوهلم على ما يريدونه من )  ٧(

  .Donald Neff, op.cit, p.253.حمدود من الروس مضيفاً أنه جمرد ختمني
م؛ صـالح  ١٩٥٦/ ٥/ ٢١من الوزير املفوض دميترى رزق إىل وكيل وزارة اخلارجية الدائم، بتـاريخ  ) ١٥٨٩(حمفظة : مصدر سابق)  ٨(

  .١، ص ٥٦/ ٥/ ١٩؛ األهرام ٣٤٧الشاهد، مرجع سابق، ص
مـن  ) اعتراف مصر بالصني الشعبية(، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١١٨٣(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : اخلارجية املصرية وثائق)    ٩(

إىل السفري وكيل وزارة اخلارجية الدائم مذكرة عن مقابلة السكرتري األول بالسفارة مـع  ) أمني حلمى(السكرتري األول لسفارة مصر بدمشق 
  .م١٩٥٦/ ٥/ ٢٦توىل ألعمال السياسة بالسفارة األمريكية بدمشق، سرى ، بتاريخ مستر فرنون كاش امللحق امل
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ستنكار موقفها وعدم أخذ رأيها قبل االعتراف، باإلضافة إىل ورائها الدول الغربية على إثارة العرب ضد القرار املصرى؛ ال
اآلثار السيئة الىت تترتب على اعتراف مصر بالصني الشعبية لكون االخرية دولـة ذات عقيـدة شـيوعية تعمـل علـى      

ية مـن  ،ىف حني نادى أعضاء الكوجنرس األمريكى باختاذ إجراءات من شأا منع باقى الدول األسيوية واألفريق)١(نشرها
اختاذ اخلطوة نفسها ملمحني لشك داالس ىف أن ترى الواليات املتحدة األمريكية أنه من العملى أن تستغل أمواهلا ىف بناء 

  ). ٢(السد العاىل
، ورمبا يرجع ذلك )٣(فأا مل تنظر لقرار مصر بعني االرتياح) م١٩٥٠/ ١/ ٦(رغم اعترافها حبكومة بكني : بريطانيا-٢

طانيا حلساسية هذه املسألة بالنسبة للواليات املتحدة، فرأى املسئولون الربيطانيون أم ليس لديهم أدىن ذلك إىل إدراك بري
اعتراض على اعتراف مصر بالصني الشعبية؛ لكوا هى نفسها معترفة ا، ولكن هذا االعتراف سيكون له وقع شديد لدى 

ساسة للغاية، فقد رأوا أن اعتراف دولة كمصر غري ذى أمهيـة  األمريكيني الذين يعدون كل ما ميس الصني من األمور احل
،ومن ناحية أخرى أبدت بريطانيا قلقها )٤(لوال املوقف األمريكى الذى جعل االعتراف حبكومة الصني الشعبية حدثا دولياً

يطاىن ومتانـة  قلقها من تغلغل الشيوعيني داخل مصر مظهرة أنه رغم اعترافها حبكومة الصني الشعبية فأن فهم الشعب الرب
  ).٥(نظامه االجتماعى جيعالنه مبنأى عن الشيوعية بعكس احلال ىف مصر

مل يكن القرار املصرى مفاجئاً للدوائر السياسية الفرنسية، فقد توقعت فرنسا هذه اخلطوة، لكنها مل تتصور أن : فرنسا -٣
برجال السفارة املصرية بباريس أن ملصر مطلق يتم ذلك بتلك السرعة، وقد أوضح املسئولون الفرنسيون من خالل لقاءام 

احلرية ىف اختيار الوقت الذى يناسبها، لكنهم ىف الوقت نفسه مل خيفوا ختوفهم من أن يكون االعتراف راجعاً مليل احلكومة 
  ).٦(املصرية للمبادئ الشيوعية، وهو ما نفاه مسئولو السفارة ىف هذه اللقاءات

يوجني (اد السوفيىت ترحيبا عظيما باخلطوة املصرية، ففى القاهرة اجتمع السفري السوفيىت رحب االحت :االحتاد السوفيىت-٤
مع عبدالناصر بعد يومني من قرار االعتراف، ووصفه عقب انتهاء لقائه بأنه قرار تارخيى يعمل علـى تـدعيم   ) كسيليف

الغرب من هذا االعتـراف،   لعاملى وتوطيد الصالت بني البلدين، وىف موسكو ركزت وسائل اإلعالم على موقف االسلم 
                                                

مـن  ) اعتراف مصر بالصني الشعبية(، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ١(
ة الدائم بالقاهرة، بشأن االعتراف بالصني الشعبية، سرى، بتـاريخ  إىل السيد  وكيل وكيل وزارة اخلارجي) براج(الوزير املفوض دميترى رزق 

اعتراف مصر بالصـني  (، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : م؛ وثائق اخلارجية املصرية١٩٥٦/ ٥/ ٢١
سفري وكيل وزارة اخلارجية الدائم بالقاهرة، بشأن مقابلـة  إىل السيد ال) إبراهيم حممود(الشعبية، من القائم باألعمال بالنيابة بسفارة مصر جبدة 

؛ ١٩٢م؛ فـؤاد املرسـى، مرجـع سـابق، ص    ١٩٥٦/ ٦/ ١٣يف السيد القائم باألعمال بالنيابة جاللة امللـك سـعود، سـرى للغايـة،    
  .١م، ص١٨/٥/١٩٥٦األهرام،

 F. O م؛١٩٥٦مايو  ٢٨صر بالصني الشعبية، بتاريخ ، بشأن تعليقات الصحف البلغارية على اعتراف م)١٥٨٩(حمفظة : مصدر سابق)  ٢(

371/ 118863, From Foreign Office Cairo, Confidential, June 7, 1956;  ؛ أمحد فطني، العالقات املصرية
  .١٥٤األمريكية، ص

دكتوراه غـري منشـورة، كليـة    رسالة (الساكت، إجراءات القسر ىف السياسة الدولية وتطبيقها على الصني الشعبية  بعبد الوهاحممد ) ٣(
  .١م، ص١٩٥٦/ ٥/ ١٨؛ األهرام، ٤٢٢، ص)م١٩٨٣االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

م؛ وثـائق  ١٩٥٥أبريـل   ٢٨، بتاريخ …، بشأن جممل تعليقات الصحافة الربيطانية على ما دار ىف املؤمتر األفريقى )١٤٣٨(حمفظة : مصدر سابق) ٤(
السفري (من سفارة مصر بلندن ) اعتراف مصر بالصني الشعبية(، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : اخلارجية املصرية
  .م١٩٥٦مايو  ١٨إىل السيد السفري وكيل وزارة اخلارجية الدائم بالقاهرة، بشأن اعتراف مصر بالصني الشعبية، سرى، بتاريخ ) سامى أبو الفتوح

مـن  ) اعتراف مصر بالصني الشعبية(، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : ارجية املصريةوثائق اخل)  ٥(
إىل السفري وكيل وزارة اخلارجية الدائم بالقاهرة، بشأن تقرير سياسى عن االعتـراف  ) السفري امرياالى حسني شريف(السفارة املصرية وارسو 

  .١٩٥٦مايو  ٢١خ بالصني الشعبية، سرى، بتاري
تقريـر  ) اعتراف مصر بالصني الشعبية(، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٦(

حبكومة إىل السيد السفري وكيل وزارة اخلارجية الدائم عن صدى اعتراف مصر ) عثمان أرناؤوط(من السكرتري األول بالسفارة املصرية بباريس 
  .م١٩٥٦/ ٥/ ١٩الصني الشعبية ىف األوساط الرمسية، سرى جداً، بتاريخ 
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وما ميارسونه من وسائل ضغط بعدم تقدمي املعونة ملصر،وهو ما يـثري امتعـاض العـرب لسـوء التصـرف اإلجنلـو       
حدة التوتر الدوىل وإقرار السالم العـاملى،   إن االعتراف سيساعد على ختفيف:وقال راديو موسكو ىف تعقيبه).١(أمريكى

كما يعد دليال على وحدة الكتلة األفروأسيوية وقوا، وإن القرار يتفق ومصاحل مصر القومية الىت تقضى بزيادة التبـادل  
ـر  ومل ختتلف مواقف باقى دول الكتلة الشرقية كبولندا ،وا)٢(التجارى مع الصني ودليال على مركز مصر الدوىل املهم

  .،وبلغاريا ،وتشيكوسلوفاكيا مع موقف االحتاد السوفيىت ىف اشادا بالقرار املصرى
ىف اجتماع جملس الوزراء املصرى الذى أقرت فيه مصر اعترافها بالصني الشعبية، وافق الس على : مواقف الدول العربية

وزراء اخلارجية العرب ىف دمشق، وأن يطلب من  كل هذه احلقائق ملؤمتر) حممود فوزى(أن حيمل وزير اخلارجية املصرى 
،كما ارسلت مصر مذكرات للدول العربية تشرح فيها أسباب إقدامها )٣(الدول العربية االعتراف جبمهورية الصني الشعبية

وبررت مصر سـرية  . على االعتراف ولترد على حماوالت الغرب إلثارةالعرب ضد مصر لعدم أخذ رأيهم ىف هذا الشأن
وىف ذلك الوقت كانت كلتا الكتلتني الغربية والشرقية تترقب ما سيتبع ). ٤(؛ الستبعاد أى ضغط دوىل عليها حمتملاألمر

  .اعتراف مصر بالصني الشعبية من آثار على مواقف الدول العربية األخرى
فمن الناحية الرمسيـة   أثار قرار مصر باالعتراف بالصني الشعبية ضجة كبرية على املستوى الرمسى والشعىب،:سوريـا -أ

بأن ملصر مطلق احلرية ىف االعتراف بدولة يبلـغ عـدد   ) سعيد غزى(ورغم تصريح رئيس وزراء سوريا ووزير اخلارجية 
مليون نسمة، وتسري ىف سياسة تنسجم مع السياسة التحررية الىت تتبعها مصر والدول العربية، فأن احلكومة  ٦٠٠سكاا 

ديد النفراد مصر ذا القرار وعدم إخطارها مسبقاً حىت تتخذ احلكومتان موقفاً موحداً ىف السورية شعرت باإلحراج الش
الوقت نفسه ، وىف حماولة لتدارك هذا املوقف اقترح أحد املسئولني السوريني أن تصدر احلكومة السورية بيانا توضح فيـه  

رمسى ا، خاصة أن سوريا مل تتبادل أى نوع من التمثيـل  أن إبرام سوريا التفاقية جتارية مع الصني الشعبية مبرتلة اعتراف 
وىف الوقت نفسه طالب بعض الـوزراء السـوريني    ).٥(مع حكومة الصني الوطنية، ولكن مت التراجع عن هذا االقتراح

 بوجوب اعتراف سوريا بالصني الشعبية، ولكن رئيس الوزراء السورى رأى التريث ىف األمر؛ لعدم إثارة الغـرب إثـارة  
تدفعه الختاذ إجراءات عدائية ضد سوريا، وىف احلقيقة كان السبب األقوى هلذا التريث هو عدم ظهور سوريا مبظهر التابع 
ملصر ىف سياستها اخلارجية، كذلك دعت بعض األوساط السياسية لعقد الربملان جللسة استثنائية إلثارة املوضوع به، خاصة 

أما على املستوى الشعىب، فقد رأت الصحف ).٦(باقتراح لالعتراف بالصني الشعبيةوقد سبق أن تقدم ستة وثالثون نائباً 
السورية أن فكرة االعتراف نبعت من سوريا أوالً، ومع ذلك مل تنفذها احلكومة السورية، ىف حني أقدمت مصر على هذه 

لشعبية تؤيد العرب ىف كفاحهم ضـد  إن الصني ا: "اخلطوة اجلريئة املوفقة موضحة ما قاله شواين الى ىف خطابه بباندونج
وكان اجلواب الطبيعى هلذا الكالم أن تعترف الدول العربية املتحررة بالصني " االستعمار، وتؤيد حقهم ىف استرداد فلسطني

                                                
  .٨من ص١٩٥٦/ ٨/ ٢٣األهرام، : ؛ نقالً عن١من ص١٩٥٦/ ٥/ ١٨األهرام، : نقالً عن)   ١(
  .٥م، ص١٩٥٦/ ٥/ ١٨األهرام، : نقالً عن)   ٢(
  .٦، ص)م١٩٥٦/ ٥/ ٢١(، ) ١٤٥٨(روز اليوسف، العدد )  ٣(
مـن  ) اعتراف مصر الصني الشـعبية (، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : ق اخلارجية املصريةوثائ)  ٤(

تقرير عن مقابلـة جاللـة   ) القاهرة(سفارة مصر جبدة، إىل السيد السفري وكيل وزارة اخلارجية الدائم ) إبراهيم حممود(القائم باألعمال بالنيابة 
  .م١٩٥٦/ ٥/ ٢٥اعتراف مصر بالصني الشعبية، سرى للغاية، بتاريخ امللك سعود بشأن 

مـن  ) اعتراف مصر بالصني الشـعبية (، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية) ٥(
م، بشأن اعتراف سوريا حبكومة الصـني الشـعبية،   إىل السفري وكيل وزارة اخلارجية الدائ) حممود رياض(السفارة املصرية بدمشق من السفري 

  .م١٩٥٦/ ٢٣/٥سرى، بتاريخ 
  .م١٩٥٦/ ٥/ ٢٣، بشأن اعتراف سوريا حبكومة الصني الشعبية، بتاريخ )١٥٨٩(حمفظة : مصدر سابق) ٦(
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، مناشدة احلكومة السورية االعتراف ا أسوة مبصر ومهامجة تردد جملس الوزراء السـورى ىف اختـاذ تلـك    )١(الشعبية
،وقد سار الرأي العام السورى ىف جانب املؤيدين للقرار املصرى مشكال ضغطاً قوياً حلـث حكومتـه علـى    )٢(اخلطوة

مل تقابل احلكومة العراقية القرار باالرتيـاح ؛  :العـراق-ب ).٣(االعتراف بالصني الشعبية وتأييد حقها ىف األمم املتحدة
غداد، وصرحت حكومة العراق أا ال تنوى االعتراف حبكومة الصني نظرا الرتباطها الوثيق بالعامل الغرىب ممثالُ ىف حلف ب

وقد انتهزت العراق القرار املصرى لتظهر للغرب أا الدولـة العربيـة   ).٤(الشعبية ناظرة اىل قرار مصر أنه خيصها وحدها
جهة النظر احلكومية وقد انعكست و).٥(الوحيدة الىت تؤازر الغرب، وتكافح التغلغل الشيوعى ىف منطقة الشرق األوسط

على الصحف العراقية الىت ركزت على انفراد مصر ذا القرار خارج إطار جامعة الدول العربية، وهو ما يترتب عليه عدم 
توحيد موقف العرب جتاه هذه القضية برغم الدعوات املتكررة للوحدة وتنسيق السياسة، متمنية أن يكون االعتراف خدمة 

،أما على الصعيد الشعىب فقد استقبل شعب العـراق القـرار   )٦(ال على أساس مشاكسة أو عاطفةملصاحل العرب القومية 
بالتأييد وعده معرباً عن االستقالل والتحرر بعكس حكومته الىت يقيدها النفوذ الغرىب، فوصف نقيب احملامني العراق حسني 

عرب منتقداً االعتراف حبكومة تعمل حتـت محايـة   مجيل القرار بأنه خطوة طبيعية اختذت ىف الوقت املناسب وملصلحة ال
رحبت احلكومة باخلطوة املصرية وصدرت تصرحيات :السـودان -جـ  ).٧(الواليات املتحدة ىف إشارة للصني الوطنية 

، )٨(تصرحيات تعلن أن احلكومة السودانية تدرس مسألة االعتراف بالصني الشعبية ورهنتها بدخول السودان األمم املتحدة
صعيد اإلعالمي فقد أشادت الصحف السودانية بتلك اخلطوة واصـفه عبـد الناصـر بالواقعيـة     ، أما على ال)٨(املتحدة

والشجاعة، ىف الوقت الذى مازالت دول أكثر عراقة تتردد ىف االعتراف باألمر الواقع خوفا من الواليات املتحدة، ىف حني 
إلسرائيل على حساب العرب، واصـفة   وصفت جريدة صوت السودان القراربأنه ضربة موجهة حللف األطنلطى احملتضن

عكف امللك :السعوديـة-د ).٩(اخلطوة املصرية بأا مستوحاة من واقع مصاحل مصر والعرب غري متأثرة بعوامل أخرى
سعود بعد قرار مصر على االجتماع مبستشاريه للتشاور ىف األمر واالتفاق على السياسة الواجب اتباعها ىف هذا الصـدد،  

بأحد مسئوىل السفارة املصرية جبدة أعلن امللك سعود اقتناعه باألسباب الىت محلت مصر على االعتـراف  وبعد اجتماعه 
بالصني الشعبية وتأييد هذه اخلطوة، ولكنه برر عدم استطاعته اإلقدام على االعتراف بالصني الشعبية نظـراً للمـؤامرات   

وال يقف معه ضدهم إال أمريكا، وأنه ىف حالة  -، عدن  قطر -اإلجنليزية ضده داخل بالده وإحاطتهم به من كل جانب 

                                                
بية بتـاريخ  ، املكتب الصحفى بالسفارة املصرية بدمشق بشأن صدى اعتـراف مصـر بالصـني الشـع    )١٨٥٩(حمفظة : مصدر سابق)  ١(

  .م١٨/٥/١٩٥٦
مـن  ) اعتراف مصر بالصني الشعبية(، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١٨٥٩(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٢(

القنصل املصرى العام مبدينة حلب إىل السفري املصرى ىف دمشق، بشأن صدى اعتراف مصر جبمهورية الصـني الشـعبية، سـرى،  بتـاريخ     
  .م٣١/٥/١٩٥٦

) اعتراف مصـر بالصـني الشـعبية   (، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٢٧، ملف )١٨٥٩(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٣(
/ ٢٨القنصلية العامة جلمهورية مصر مبدينة حلب بشأن تأييد احلزب الوطىن ىف سوريا لالعتراف بالصني الشعبية، سرى جداً وعاجل،  بتاريخ 

  .م١٩٥٦/ ٥
مـن  ) اعتراف مصر بالصني الشعبية(، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١٨٥٩(وثائق اخلارجية املصرية، األرشيف السرى اجلديد، حمفظة )  ٤(

  . م١٩٥٦/ ٥/ ٢١ع، سرى جداً، بتاريخ .إىل وكيل وزارة اخلارجية الدائم بالقاهرة، د) بغداد(السفري إمساعيل قطامش 
مـن  ) اعتراف مصر بالصني الشعبية(، بشأن ١٣/ ٣٧/ ٥٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٥(

ـ  د، مدير إدارة غرب أوربا للشئون السياسية باخلارجية املصرية إىل مدير مكتب جملس الوزراء للشئون السياسية بشأن زيارة امللك فيصل ملدري
  .م١٩٥٦/ ٥/ ٣٠سرى جداً، بتاريخ 

  .م١٩/٥/١٩٥٦بشأن اعتراف مصر بالصني الشعبية، سفارة مصر ببغداد، بتاريخ ) ١٥٨٩(حمفظة : در سابقمص)  ٦(
  .٦م، ص١٩٥٦/ ٥/ ٢١األهرام، )  ٧(
  .على التوايل ٦، ص٦م، ص١٩٥٦/ ٥/ ٣١، ٢٢األهرام، )  ٨(
  .٦م، ص١٩٥٦/ ٥/ ٢١األهرام، : نقالً عن)  ٩(
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اعترافه بالصني سيخسر القوة الوحيدة الىت تؤيده ضد اإلجنليز وتسانده سياسيا وعسكريا، ومن املمكن أن يقف االثنـان  
ات العسكرية ضده، وىف النهاية أوضح امللك أن إبقاءه على عالقات جيده مع الواليات املتحدة األمريكية سيضمن اإلمداد

  ).١(منها ىف حال تقصري املعسكر الشرقى والعكس صحيح، وهو ما يعىن خدمة العرب ىف النهاية
  .محل االعتراف املصرى بالصني الشعبية العديد من النتائج كان أمهها:أهم نتائج االعتراف املصرى بالصني الشعبية

اصة األمريكية، فقد اختذه داالس برهانا على االجتاه املعـادى  أن  القرار شكل هزمية أخرى للدبلوماسية الغربية، خ :أوالً
للغرب ىف سياسات عبد الناصر، وكان أحد األسباب الىت سحبت من أجلها الواليات املتحدة عرض متويل السد العـاىل،  

ة بزعم احلفـاظ  املتطور) املستري(ومن جهة أخرى مسح داالس للفرنسيني بتزويد إسرائيل باملزيد من األسلحة من طائرات 
م، وقد رد عبد الناصر على ذلك بأن طلب مـن  ١٩٥٠على توازن السالح ىف الشرق األوسط، وتنفيذاً للبيان الثالثى عام

 :ثانياً).٢(والىت كانت تؤلف العمود الفقرى لصفقة السالح) س١٥ميج (بدال من ) ١٧ميج (السوفيت تزويده بطائرات 
لكبح تأثري املعسكر الشيوعى ىف املنطقة ،فباعتراف عبد الناصر بالصني الشيوعية جتاوز  أن االعتراف قوض احملاوالت الغربية

موسكو حلف بغداد عملياً ،وجعل االحتاد السوفيىت و معسـكره موضـع قـدم ىف منطقـة الشـرق       –حمور القاهرة 
أن القرار قد شكل حتوال ىف سياسة اجلامعة العربية اخلاصة مبسألة االعتراف بالصني الشعبية، فبعـد أن   :ثالثاً).٣(األوسط

كان هناك قرار موحد من اجلامعة خبصوص تلك املسألة، قررت اللجنة السياسية جلامعة الدول العربية ترك احلرية لكل بلد 
أن االعتراف املصرى بالصني الشعبية فتح الطريق أمام  :رابعاً).٤(ةعرىب ىف انتهاج السياسة الىت يراها خبصوص هذه املسأل

العديد من الدول العربية؛ للتقدم لألمام لتطوير عالقاا مع الصني، فبعد شهرين من االعتراف املصرى أعلنت كـل مـن   
قات دبلوماسية معهـا،  م على التواىل اعترافهما بالصني الشعبية، وإقامة عال١٩٥٦سوريا، اليمن ىف يوليو وأغسطس عام 

، كما كان القرار املصرى فاحتة الطريق أمام ) ٥(واملالحظ أن قرار الدولتني اختذ بعد مشاورات مسئولني هلما ىف القاهرة
م مل تكن الصني ممثلة دبلوماسيا ىف أية دولة أفريقية، حيث كانت الصني الوطنية تستأثر ١٩٥٥الصني ألفريقيا، فحىت عام 

فكان اعتراف دول عربية وأفريقية بالصني الشعبية سببا أدي لكسر احلصار الغرىب الذى فرضه على الصـني   ذا التمثيل
أن االعتراف املصرى بالصني الشعبية وتبادل التمثياللدبلوماسى معها جاء ضربة قاضية للمشـروع   :خامساً)..٦(الشعبية

كني واسـتغالل تلـك السـفارة للدعايـة ضـد مصـر       الذى عملت إسرائيل على تنفيذه، وهو إقامة سفارة هلا ىف ب
أن إقامة عالقات دبلوماسية ناجحة مع مصر حينذاك يعىن للصني إقامة عالقات مع أهم الدول املؤثرة  :سادساً).٧(والعرب

                                                
باألعمال بالنيابة إبراهيم حممود تقرير عن مقابلته جاللة امللك سعود بشأن اعتـراف مصـر    ، من القائم)١٨٥٩(حمفظة : مصدر سابق)  ١(

  .م١٩٥٦/ ٥/ ٢٥بالصني الشعبية إىل السفري وكيل وزارة اخلارجية الدائم جبده ، سرى جدا، بتاريخ 
: عرفه، العالقات العربية السـوفيتية  مد العظيعب؛ ١٩١؛ فؤاد املرسى، املرجع السابق، ص٩١والعامل، ص رعبد الناصحممد حسنني هيكل، ) ٢(

رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلـوم السياسـية، جامعـة القـاهرة،     (م ١٩٦٨–م١٩٥٨دراسة حالة عن السياسة السوفيتية جتاه العراق 
  ؛٩٥، ص)م١٩٨٣

Keith Wheelock, Nasser New Egypt: A Critical Analysis (London: Stevens & Sons United, 
1966), p.19. 

)3( M. Sayed- Ahmed ,op.cit, p.    ; R. E. Powaski, op.cit, p.118. 
  .م١٩٥٦/ ٥/ ٢٨، بشأن تعليقات الصحف البلغارية على اعتراف مصر بالصني الشعبية، صوفيا، بتاريخ )١٨٥٩(حمفظة : مصدر سابق)  ٤(

/ ٣؛ األهرام، ١٤٦، ص).م١٩٩٨إبريل (،  ١٣٢ملستقبل ، السياسة الدولية العدد جعفر كرار أمحد، العالقات املصرية الصينية الواقع وا) ٥(
  .٦م، ص١٩٥٦/ ٨/ ٢٢؛ األهرام، ٦م، ص١٩٥٦/ ٧
الصني اليوم، " يوليو ىف مصر ٢٣ثورة الصني وثورة "؛ حممد نعمان جالل ٢٧ص) م١٩٦٣/ ٥/ ١٥(  ١٨٦األهرام االقتصادى، العدد )  ٦(

  .٢٦، ص)م٢٠٠٢ أول أكتوبر(العدد العاشر 
أراء بعثات التمثيل املصرى ىف السياسة (، بشأن ٢٤/ ٣٩/ ١٠٢ملف ) ١٣٧٨(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٧(

  .م١٩٥٧/ ٨/ ١٢بتاريخ ) املصرية اخلارجية
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املؤثرة ىف العاملني العرىب واألفريقي، فمنذ بداية اخلمسينات كانت الصني تسعى إلقامة عالقات مع احلركات واملنظمـات  
ية ىف أفريقيا والشرق األوسط، وكانت مصر وقتئذ زاخرة مبكاتب لعدد كبري من حركات التحرير الوطىن العربيـة  الثور

واألفريقية، وهو ما أتاح للصني فرصة إلقامة عالقات مع هذه احلركات، وبالفعل فقد أصبحت السفارة الصينية بالقاهرة 
: تاسـعاً ).١. (الوطىن وحركـاا ىف العاملني العرىب واألفريقـى   مركز بكني الثورى األكثر نشاطا خلدمة قضايا التحرر

واجهت بعض البعثات الدبلوماسية املصرية باخلارج مشكلة التعامل مع بعثات الصني الوطنية ىف الدول املعترفة بـاألخرية،  
، وقد رد عليها بعدم إقامة أيـة  فتوالت رسائل هذه البعثات لوزارة اخلارجية ملعرفة كيفية التعامل مع بعثات الصني الوطنية

عالقة رمسية مع هذه البعثات، واملالحظ أن املشكلة نفسها واجهت بعض البعثات الدبلوماسية املصرية املوجودة لدى دول 
زاد القرار املصرى من شعبية عبد الناصر : عاشراً). ٢(كانت حكوماا معترفة بالصني الشعبية وقت عدم اعتراف مصر ا

طقة العربية، فقد جاء اعترافه بالصني الشعبية ىف وقت كانت الدولة تعيش ىف شبه عزلة، دفعتها إليهـا الواليـات   ىف املن
املتحدة، ومل تستطع دولة كربى أو صغرى اختراقها بعد حرب كوريا، فكانت مصر أول دولة تعترف بالصني الشعبية بعد 

لبلدان قد أعلنا تبادل التمثيل الدبلوماسى بينـهما، وذلـك ىف   م كان ا١٩٥٦وقبل اية شهر مايو عام ).٣(هذه احلرب
: م، وحدث هذا من خالل إعالن مشترك أذيع ىف القاهرة وبكني ىف وقت واحد كان نصـه ١٩٥٦الثالثني من مايو عام 

دل التمثيـل  حتقيقا للرغبة املشتركة بني حكومىت مجهوريىت مصر والصني الشعبية، قد تقرر إنشاء عالقات دبلوماسية وتبا"
جاء االعتراف املصرى بالصني الشـعبية ىف وقـت   ).٤"(الدبلوماسى بينهما بإيفاد مندوب بدرجة سفري لدى كل منهما

كانت فيه الصني إىل حد ما ىف شبه عزلة دولية، فكان القرار املصرى مبرتلة طوق جناه هلذه الدولة، وال مغاالة ىف ذلك إذا 
، متحدية ىف ذلك )٥(الشرق األوسط وأفريقيا تقيم عالقات رمسية مع الصني الشعبية أدركنا أن مصر كانت أول دولة ىف

الوقت السياسة األمريكية الرامية لعزل الصني والقضاء على نظامها الشيوعى، ففتحت مصر للصني بذلك بابـاً واسـعاً   
كما يذكر البعض، كما مل تكن سياسة  للتعامل مع دول هاتني املنطقتني،مل يكن هذا القراروليد عاطفة أو مشاغبة سياسية

احلياد اإلجيايب هى احملرك األساسي إلقدام مصر على تلك اخلطوة، بل جاء هذا القرار وفقا للمصاحل املصرية أوالً سـواء  
السياسية أو االقتصادية أوالعسكرية، فكان إنشاء عالقات دبلوماسية كاملة مع الصني حينذاك يعىن ملصر كسبا لدولة ذات 

قل ىف منطقتها، وسندا قويا ملصر ىف حال احتياجها للسالح ،وهو ما يعد من أهم األسباب الىت دفعت مصر لالعتـراف  ث
بالصني الشعبية، فكانت موافقة الصني بوجود ملحق عسكرى ومساعد له بالسفارة املصرية ا رغم اقتصار هذا النظـام  

،كما كانت )٦(لو شأن هذه املسألة وعمقها ىف العالقات بني الدولتنيعلى سفارات الكتلة الشرقية فقط دليال قويا على ع
كانت مساندة حركات التحرير واستقالل دول العامل الثالث نقطة مشتركة ىف السياسة اخلارجيـة للـدولتني، فكـان    

                                                
)١ (John. W. Garver, Foreign Relation of the People’s Republic of China (New Jersey: 

Prentic Hall, Englewood Cliffs, 1993), p.139.  ؛ يوسـف ميخائيـل   ١٠٥؛ حممد إبراهيم فضة، مرجع سـابق، ص
رسالة ماجستري، غري منشورة،  كلية االقتصاد والعلـوم السياسـية،   (يوسف، دور احلزب الشيوعى الصيىن ىف صنع القرار السياسى اخلارجى 

  .١٤٦جعفر كرار أمحد، مرجع سابق، ؛ ٢٧٢، ص) م١٩٧٨جامعة القاهرة، 
مـن  ) اعتراف مصر بالصني الشـعبية (، بشأن ١٣/ ٥٧/ ٣٧، ملف )١٥٨٩(األرشيف السرى اجلديد حمفظة : وثائق اخلارجية املصرية)  ٢(

بشأن موقـف  ) ارة املراسمإد(إىل السفري وكيل وزارة اخلارجية الدائم ) قعبد الرازالسفري أمحد جالل الدين (سفارة مجهورية مصر مبدينة أثينا 
  .م١٩٥٦/ ٥/ ٢٤السفارة من ممثل باثينا، سرى، بتاريخ 

موسـى  : م العالقات بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيىت السالم البارد، ترمجة١٩٨٨ –م ١٩٥٠جان النشتاين، الصراع على العامل )  ٣(
مقـاالت  : م؛ سـى دى  ١٩٦٠/ ١/ ١٠بتاريخ ) مجال عبدالناصر( ؛ حممد حسنني هيكل، حتية له٢١٧، ص١٩٩١ن، . د : دمشق"الزغىب 

  ).م٢٠٠٠بيت العرب للتوثيق العصرى والنظم، : القاهرة(بصراحة 
  .م١٩٥٦/ ٥/ ٣١، ١أرشيف جريدة األهرام، العالقات املصرية الصينية، جـ)  ٤(

)5( John. W. Garver, op.cit, p.139. 
سـبتمرب   ١١إىل وكيل وزارة اخلارجية بالقـاهرة بتـاريخ   ) حسن رجب(املصرى ىف بكني  ، من السفري)١٣٤٧(حمفظة : مصدر سابق) ٦(

  .م١٩٥٧



- ١٧٣ - 

ان القـرار   االعتراف املصرى بالصني الشعبية يعىن التقاء سياسة تلك الدولتني وتعاوما؛ لتحقيق هذا اهلدف،اضف لذلك
إن مصر تتبع سياسة مسـتقلة أساسـها   : "متاشى مع املنهج الثورى املصرى، وأكثر ما يدل على ذلك ما قاله عبد الناصر

املصلحة الوطنية، وإا لن تسمح لدولة أو جمموعة دول بوضعها ضمن منطقة نفوذها، حتكمها ويمن عليهـا وتفـرض   
  ).١(، أو ما ستكون عليه سياسة مصرسياستها، وتقرر ما جيب على مصر أن تفعله

                                                
  . ١٠٧حممد إبراهيم فضة، مرجع سابق، ص) ١(

  .جمموعة من الوثائق تبني بعض األسباب الىت دفعت مصر إىل االعتراف بالصني الشعبية:  ) ١( ملحق رقم 
:  السيد القائم بأعمال السـفارة املصـرية جبـده   ،  اعتراف مصر بالصني الشعبية -  ى للغايةسر – ١٩٥٦مايو ١٧ -وزارة اخلارجية ) أ( 

برجائكم التفضل بإبالغ حضرة صاحب اجلاللة امللك سعود أن احلكومة املصرية قد قررت االعتراف بالصني الشعبية بعـد املوقـف    أتشرف
لدول ىف االتفاق مع روسيا على حظر تصدير األسلحة ملصر والشرق األوسـط  العدائى لدول الغرب بشأن تسليح إسرائيل وبعد مساعى تلك ا

لى رغم استمرارها ىف تسليح إسرائيل سراً، وهو ما جعل مصر تقر االعتراف بالصني الشعبية الىت ليست عضواً ىف األمم املتحدة والىت أعطت ع
استعدادها لتسليح مصر وبذلك تقضى على أية حماولة مستقبلة الحتكار  رعبد الناصوعداً للرئيس مجال  –العام املاضى  –لسان رئيس وزرائها 

  وكيل اخلارجية الدائم وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،  السالح
مارس املنـدوب   ٢٧بإفادة سيادتكم انىن قابلت مساء أمس  أتشرف: السيد السفري وكيل وزارة اخلارجية،  م١٩٥٦مارس  ٢٨بكني ىف ) ب(

وقد صـرح ىل  .ىف حفلة أقامها وزير بريطانيا املفوض ىف بكني تكرمياً له –والذى يزور الصني اآلن  –ة استراليا ىف هنج كنج التجارى حلكوم
وقـد أجـاب    .أنه علم أن حكومة السودان ستعترف جبمهورية الصني الشعبية قريباً جداً، وستكون أسبق من مصر ىف االعتراف ذه الدولة

بريطانيا املختص بالشئون االقتصادية بأنه إذا حصل واعترفت السودان بالصني بدون استشارة مصر أومل تنتظر حـىت   السكرتري األول بسفارة
ورمبا تضطر مصر إىل االعتراف بالصـني الشـعبية   . فسيكون عمالً غري الئق وحمرج ىف الوقت نفسه للحكومة املصرية. تعترف مصر ا أوالً

نائب املمثـل  ،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام، .بعد أن أصبحت مصر صديقه للصني ومل تعترف ا بعد بسبب هذا املوقف الدقيق وخصوصاً
  التجارى

للعرض على السيد نائب الوزير  مذكرة، اإلدارة األسيوية إدارة الشئون السياسية .م١٩٥٦إبريل سنة  ٢٩القاهرة ىف  وزارة اخلارجية ) جـ(
أما عن الفقرة الثانية من الربقية والىت جاء   م١٩٥٦/ ٤/ ٢٦ –املؤرخة  للممثل مصر التجارى ببكنيبصدد ما جاء بالربقية الرمزية 

 العالقات التجارية والثقافية متهد وتستتبع عادة قيام عالقات دبلوماسية لكن يبدو أن صعاباً حتمت االقتصار على هذا الوضع غري العادى."فيها
رمبا تكون هذه الفقرة عبارة ذكرها رئيس وزراء الصني .وىف ازدهار) كلمة غري واضحة(هر العالقات ولذا يقبلونه ناقص الشكل خاصة وجو

وال شك  الشعبية ملمثل مصر التجارى خالل مأدبة العشاء الىت أقامها تكرميا لوصوله إىل بكني وإذا صح هذا االستنتاج فإن املقصود ذه العبارة
وقد يؤيد هذا املعىن ما سبق أن ورد ىف تقارير نائب ممثل مصر  .اعترفت سياسيا حبكومة الصني الشعبيةهو أن رئيس الوزراء يود لو أن مصر 

أما من جهة الرمسيني :"ما يلى ١٩٥٦مارس سنة  ٢١كما جاء ىف تقرير لسيادته مؤرخ  ١٩٥٦مارس  ٢٤التجارى ببكني منها املؤرخ ىف 
فقد كان حديثهم ال خيلو من اإلشارة بصداقة مصر واملصريني " رجية أو ىف املنظمات التجاريةالصينيني الذين قابلتهم ىف وزارة التجارة واخلا

وكنت أرى وامسع تلميحات عن سفارة مصر املستقبلة ىف الصني الشعبية وانتظارهم وشغفهم  .وأملهم الكبري ىف توثيق العرىب بني البلدين
بأن نائب مدير إدارة التصدير بوزارة  ١٩٥٦مارس سنة  ٢٦ى ىف تقريره املؤرخ وذكر نائب ممثل التجار .الشديد العتراف مصر بالصني

وقد قامت اإلدارة بإبالغ صور هذه املكاتبات إىل  .التجارة اخلارجية قد حتدث صراحة إليه صراحة ىف أمر اعتراف مصر حبكومة الصني الشعبية
ورية الصني الشعبية هى مسألة تتعلق بالسياسة العليا للدولة واجتاهاا ىف هذا الرئاسة ىف حينها وترى إدارة أسيا أن مسألة اعتراف مصر جبمه

عرض : ثانياً .إرسال برقية رمزية إىل ممثل مصر التجارى ىف بكني ليوضح فيها ما غمض برقيته األوىل: أوالً .الشأن وتوصى اإلدارة ىف ذلك
دار الوثائق : املصدر، إدارة أسيا مدير.قد حان لالعتراف جبمهورية الصني الشعبية األمر على السيد الرئيس الستطالع رأيه فيما إذ كان الوقت

  ".١٥٨٩"السرى اجلديد، حمفظة  األرشيفوزارة اخلارجية املصرية،  أرشيف: القومية بالقاهرة
اء املصرى بسحب مصر اعترافها إبالغ مكتب التمثيل التجارى املصرى ىف بكني وزارة اخلارجية الصينية قرار جملس الوزر ) ٢( ملحق رقم 

  .حبكومة تايوان واالعتراف جبمهورية الصني الشعبية والرغبة ىف تبادل العالقات الدبلوماسية بينهما
The office of commercial Representative of the Republic of Egypt present their 
complimente to the Ministry of foreign affairs of the people Republic of China and, further 
to their Note dated 17th May, 1956, have the honour to communicate the full decisions of 
the government of Egypt. 
On Wednesday evening the 16th of May 1956 the government of Egypt by a decision in 
council decided to with draw their recognition from the taiwan government and at the same 
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time to Recognize the people Republic of China to gather with the express wish of 
establishing diplomatic relations and exchanging diplomatic envoys. 
The office of the commercial Representative of the Republic of Egypt avail themselves of 
this opportunity to renew to the Ministry of foreign affairs of the people’s Republic of 
China the Assurance of their highest consideration.  

Peking, May 18th , 1956 Ministry of Foreign Affairs Peking 
  .١٥٨٩دار الوثائق القومية بالقاهرة، أرشيف وزارة اخلارجية املصرية األرشيف السرى اجلديد، حمفظة : املصدر
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. لقد شهدت العالقات العربية الصينية تطورا كبريا ، وخباصة ىف العالقات الثقافية والىت من أهم وسائلها اللغة :مقدمة

حيث تبادال بروتوكوالت التعاون لنشر اللغتني العربية والصينية، وىف اآلونة األخرية شهدت قضية تعليم اللغة العربيـة ىف  
امى عدد األساتذة الصينيني املتخصصني واملهتمني باللغة العربية وتعليمها، وتزايـد  الصني منوا ملحوظًا، بدا واضحا ىف تن

اإلقبال الشديد من الصينيني الراغبني ىف تعلم اللغة العربية مع اختالف أغراضهم ودوافعهم، وتواجد املؤسسات التربويـة  
 . الصينية

والعشرين، والذي يتوجه إىل العامل اخلارجي كأحد مع تصاعد وتطور اقتصاد الصني خاصة بعد دخول القرن احلادي 
ومن تلك اللغات اليت تلقي إقباال شـديدا  . احملاور الرئيسية، بدأ تعليم اللغات األجنبية يف اجلامعات الصينية ينتشر بسرعة

ة بني الصني والدول الصداقة التقليدي: اللغة العربية، فقد ازداد عدد أقسامها وعدد الدارسني هلا نظرا ألسباب عديدة منها
وعلـى  . العربية، وتوثق العالقات السياسة واالقتصادية والثقافية بني اجلانبني، الذي يوفر سوقا كبريا للعمل باللغة العربية

ومن هنا فإن األمة اليت مل لغتها، أو تتقاعس عن ) ١. (الرغم من ذلك فقد تدنت نوعية تعليم اللغة العربية إىل حد بعيد
رها هي أمة حتتقر يف الواقع ذاا، وتفرض على نفسها العزلة والتبعية الفكرية والثقافية لغريها من األمم األخرى، عملية نش

ألن اللغة ليست إحدى العناصر املكونة للحضارة فحسب، ولكنها هي األداة املعربة عن تلك احلضارة، وتناقلها وحفظها 
  . وانتشارها

ها، وقدرا على التطور والتجديد، ومواكبة التطورات يف خمتلف العصور، وهـى لغـة   وقد أثبتت اللغة العربية حيويت
وعلى الرغم من ذلك فإن تعليم اللغة العربية ىف الصني يفتقـد إىل ختطـيط   . عاملية، ورمسية يف اهليئات واملنظمات الدولية

وهاا املستقبلية، ويكشـف عـن بدائلـها    لغوى فعال؛ يوجه حركة تطوير تعليم اللغة العربية ىف الصني، ويرسم سيناري
 .االستراتيجية، ويضع خططها اإلجرائية وآلياا التنفيذية

ويتناول صياغة مشكلة الدراسة وأهدافها، وبيان أمهيتها والكشف عن مربراـا،  :اإلطار العام للدراسة:"احملور األول
  .واا اإلجرائيةوحتديد مصطلحاا، وعرض الدراسات السابقة ذات الصلة ا، وخط

غموض السياسة اللغوية لنشر العربية يف : إن تعليم اللغة يف الصني به جوانب قصور عديدة من بينها:مشكلة الدراسة 
الصني، وافتقاد التخطيط اللغوي الفعال الذي يضع آليات لنشر اللغة العربية يف الصني، مما نـتج عنـه غيـاب اخلطـة     

غة العربية للصينيني، وتبع ذلك قصور يف توافر اخلرباء املتخصصني يف تعلـيم اللغـة العربيـة    اإلستراتيجية لتطوير تعليم الل
للصينيني، وقصور يف مناهج وطرائق التدريس هلم، وضعف إعداد وتأهيل معلم اللغة العربية للصينيني، وعدم وجود كيان 

املقترحات للتغلب عليها وخباصـة يف الوحـدات   مؤسسي يهتم بالبحث يف مشكالت تعليم اللغة العربية للصينيني وتقدمي 
  .الصوتية والصرفية والتركيبية

  :أهداف الدراسة
 .تعرف واقع تعليم اللغة العربية يف الصني، عن طريق الكشف عن اجلهود العربية والوضع الراهن -١
 .استشراف مستقبل تعليم اللغة العربية يف الصني عن طريق الرؤى املستقبلية وطموحات التطوير -٢
رسم الرؤية اإلستراتيجية لتطوير تعليم اللغة العربية يف الصني من خالل التحليـل االسـتراتيجي ووضـع البـدائل      -٣

 .اإلستراتيجية

                                                
املؤمتر الدويل لتعليم اللغة العربية آفاق . إيالء اهتمام كاف للغة الصحافة يف عملية تدريس اللغة العربية).  ٢٠١١(بشار تشن جي) ١(

 .١٢٥- ١١٢للغة العربية، جامعة الدراسات األجنبية ببكني، الصني، ص ص وحتديات ماليزيا والصني، كلية ا
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  :مربرات الدراسة 
 .تدعيم العالقات العربية الصينية وخباصة العالقات الثقافية يف جمال تعليم اللغات -١
اليت تعد من أكرب أسواق تعلم اللغات األجنبية يف العامل واستشـراف  الكشف عن واقع تعليم اللغة العربية يف الصني و -٢

 .مستقبلها
معاونة املؤسسات التربوية الصينية واجلهات املعنية بتعلم اللغة العربية يف الصني عن طريق تقدمي اإلستراتيجية لتطـوير   -٣

  .تعليم اللغة العربية واملعلمني هلاووضع معايري الختيار اخلرباء املتخصصني يف . تعليم اللغة العربية للصينيني
  :مصطلحات الدراسة

هو جمموعة التدابري املعتمدة واملوجهة بالقرارات واإلجراءات العلمية الستشراق املستقبل، و حتقيق أهدافـه  :التخطيط -١
والفنية املتاحة إىل أقصى  من خالل اختيار بني البدائل والنماذج االقتصادية واالجتماعية الستغالل املوارد البشرية والطبيعية

ويعرف التخطيط االستراتيجي بأنه ختطيط يتحرك يف أفق زمين معلوم يتراوح بـني  )١.(حد ممكن إلحداث التغيري املنشود
مخس سنوات وعشر سنوات أو ما يزيد قليال، وينتهي خبطة إستراتيجية تتضمن عددا من اخلطط اإلجرائية والتنفيذية، يسري 

ة تستهدف حتقيق املهام والغايات الطويلة األجل للنظام باالستعانة باستراتيجيات معينة الستخدام كافـة  وفق عملية معقلن
 مـا  جمتمـع  يتخذها اليت االجراءات والقرارات هو اللغوي والتخطيط.)٢. (املوارد البشرية وغري البشرية املتاحة واملتوقعة

حتديثها  أو إصالحها أو الدخيلة واملعربة املفردات من محايتها وحتقق يستخدمها، اليت باللغة تتعلق وأغراض أهداف لتحقيق
وتتبىن الدراسة إجرائيا مفهوم التخطيط بكونه ختطيطا استراتيجيا ال تربوى وهو تعليم اللغـة العربيـة   ) ٣.(أو تنميتها

االهداف اليت يتعذر حتقيقها يف ظل  هو مصطلح يشري للتصورات الفكرية لتحقيق: الرؤية اإلستراتيجيةاما . للناطقني بغريها
وهو بلوغ يقتضي وضوح الرؤية االستراتيجية . االمكانيات والظروف احلالية اال ان من املمكن بلوغها على املدى الطويل

هذا وتعتمد .كوا االساس النظري الذي تبىن عليه اخلطط االستراتيجية اهلادفة لتحقيق هذه االهداف على املدى االطول
ية االستراتيجية مبدأ التقسيم الزمين لالهداف وتوزبعها على مراحل زمنية تتسم باملرونة اليت تعطي الرؤى االستراتيجية الرؤ

 )٤.(وهي عوامل تؤدي لتأجيل تطبيق االستراتيجية دون ان تلغيها. قدرة التكيف مع املتغريات غري املنتظرة واملفاجآت
الىت تستهدف احراز تغريات بعينها ىف الشىء املستهدف وتقدير املـدى الـذى   هو ختطيط الفرص التعليمية  :التطوير-٢

وتقصد الدراسة به تطوير نظام تعليم اللغة العربية ىف الصني الستهداف احـداث تغـريات   ) ٥.(حدثت به هذه التغريات
  .مرغوبة مستقبلية على املدى الزمىن البعيد

تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها وهم الصينيون، والذي يشـمل املنـاهج   تقصد الدراسة به  :تعليم اللغة العربية-٣
  .والطرائق واملعلومات والتقومي
هدفت إيل فتح ملف واقعي ألحوال املسلمني يف الصـني  : )٦( ١٩٩٥دراسة بان شيجى : من أهم الدراسات السابقة

واستقصاء خصائص نشر الثقافة اإلسالمية يف . نية عرب التاريخمن الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدي
 . والبحث عن الطرق والوسائل لنشر اللغة العربية يف الصني. الصني

                                                
  .١١دار املعرفة، ص : مداخله، اإلسكندرية -عملياته :التخطيط التربوي ). ٢٠٠٠(البوهي، فاروق شوقي ) ١(
  .٢٠مركز ابن خلدون، ص: تعليم الكبار منظور استراتيجي، القاهرة) . ١٩٩٣(زاهر، ضياء الدين زاهر) ٢(
  .١٧مركز دراسات الوحدة العربية، ص: دراسة تطبيقية، بريوت: التعريب ونظرية التخطيط اللغوي). ٢٠٠٢(القحطاين سعد بن هادي) ٣(
)٤  (mostakbaliat )2012 .(مصطلحات استراتيجية  املركز العرىب للدراسات املستقبلية  

FROM:http://www.mostakbaliat. com/?p=16701  ACCSSE 5/3/2012  
  .٩٥١االجنلو املصرية، ص : موسوعة املناهج التربوية، القاهرة). ٢٠٠٠(جمدى ابراهيم عزيز ) ٥(
اثر الثقافة اإلسالمية على اللغة العربية يف الصني تارخيا ودارسة ،أطروحة دكتوراه يف اللغة العربية وآداا، قسم اللغة ). ١٩٩٥(بان شيجي) ٦(

  .ة والعربية جامعة بشاورالعربية كلية الدراسات اإلسالمي
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ومن اجل حتقيق أهدافها حاولت إلقاء الضوء على اإلطار العام لنشر الثقافة اإلسالمية واللغة العربية يف الصـني عـرب   
سالم الصني يف منتصف القرن السابع حىت اية القرن العشرين، ويف ظل هـذا اإلطـار   التاريخ الذي يبدأ منذ دخول اإل

  . عرضت صورة عامة جلهود العلماء املسلمني الصينيني لنشر الثقافة اإلسالمية وتطور اللغة العربية يف الصني
  :أجريت الدراسة وفقا للمحاور اآلتية: اخلطوات اإلجرائية 

ويتناول صياغة مشكلة الدراسة وأهدافها، وبيان أمهيتها والكشف عـن مربراـا،   :"عام للدراسةاإلطار ال:"احملور األول
  .وحتديد مصطلحاا، وعرض الدراسات السابقة ذات الصلة ا، وخطواا اإلجرائية

م إىل العصر احلـديث،  يتناول اللغة العربية ىف الصني منذ دخول اإلسال:" واقع تعليم اللغة العربية ىف الصني:"احملور الثاىن
وموقف الصني من انتشار اللغة العربية ودوافع تعلمها، واجلهود العربية ىف نشر اللغة العربية ىف الصني، والوضـع الـراهن   

  .لتعليم اللغة العربية 
لـيم اللغـة   يدور هذا احملور حول الطموحات املستقبلية لتطوير تع:"مستقبل تعليم اللغة العربية ىف الصني:"احملور الثالث

العربية ىف الصني، فيتناول الرؤى املستقبلية لرسم السياسة اللغوية لتعليم العربية ىف الصني، مبا تتضمنه من تطوير املنـاهج  
  . واستراتيجيات التدريس، وتأهيل معلمى اللغة العربية للصينيني، وأبعاد التطوير املنشودة ىف تعليم اللغة العربية ىف الصني 

ويتناول التحليل االستراتيجى ألهم العوامـل االسـتراجيية   :"التخطيط لتطوير تعليم اللغة العربية ىف الصني:"بعاحملور الرا
لتطوير تعليم اللغة العربية ىف الصني، من خالل تعرف فرص انتشارها، وحتديات نشرها، وجوانب الضعف والقوة ىف نظم 

يم اللغة العربية ىف الصني، وأخريا يضع الرؤية االسـتراتيجية للتخطـيط   ويتناول البدائل االستراتيجية لتطوير تعل. تعليمها
  : وفيما يأتى عرض مفصل هلذه احملاور . لتطوير تعليم اللغة العربية ىف الصني

يبحث هذا احملور الواقع من خالل الوقوف على وضع اللغة العربية ىف : "واقع تعليم اللغة العربية ىف الصني:"احملور الثاىن
صني واجلهود العربية ىف نشرها ، وما بذله الصينيون أنفسهم من جهود ىف تعليم اللغة العربية ، والكشف عـن موقـف   ال

  .الدولة الصينية من تعليم اللغة العربية
  -رضى اهللا عنه  -بدأ االتصال بني األمتني العربية والصينية منذ  عصر عثمان بن عفان: اللغة العربية يف الصني   ٢-١
كان الصينيون قـدميا   -الصيين أن دولة داشي " سجل التاريخ"هـجرية، حيث ورد يف  ٣١الثاين من شهر احملرم سنة  ىف

، وذلك يف عصر قاو تسونغ من أسرة تـانغ  )١(بدأت بإرسال مبعوث إىل الصني  -يشريون إىل بالد العرب باسم داشي
فد العرب فيها مبعوثا لزيارة الصني يف التاريخ، وبعـد ذلـك   وهى أول بعثة  أو. م ٦٥١/  ٨/  ٢٥امللكية، وحتديدا يف 

إىل سنة  ٦٥١سنة ابتداء من سنة  ١٤٨توالت البعثات العربية مبعوثني إىل أسرة تانغ امللكية الصينية مرات عديدة، فخالل 
، واسـتمر مثـل هـذا    ٢ةمبعوثا إىل أسرة تانغ امللكي ٣٩امليالدية، سجلت املصادر التارخيية أن العرب أوفدوا حنو  ٧٩٨

 ٤٩وبناء على ما توصل إليه باي شو يي يف دراسة له فإن دولة داشي قد أوفدت . االتصال يف أسرة سونغ امللكية الصينية
إىل ) م ٩٦٨سنة (سنة من السنة األوىل من كاي باو  ٢٠٠مبعوثا إىل الصني مبعدل مبعوث واحد كل أربع سنوات خالل 

وإىل جانب املبعوثني العرب الرمسيني يف أسريت تانغ وسونغ امللكيتني قدم ).٣) (م ١١٦٨سنة (او السنة الرابعة من تسيان د
فقد . عدد كبري من التجار العرب إىل الصني، حىت ميكن القول بأن بعضهم قد وصل إىل الصني قبل املبعوث العريب الرمسي

من املدن الصينية اليت ا مواين جتارية مثل قوانغتشـو  دخل التجار العرب إىل الصني ألول مرة عن طريق احلرير البحري 
ويانغتشو، ومنها توغلوا إىل املدن التجارية املختلفة يف املقاطعات الصـينية  ) نينغبوه حاليا(وتشيوانتشو ومينغتشو) كانتون(

  .الداخلية عرب الطرق الربية، وقد بقي عدد كبري من هؤالء التجار العرب يف الصني

                                                
 .١٠٢-٩١دار النشر ألهل نينغ شيا، ص ص .  سجل تاريخ االسالم يف الصني). ٢٠٠٠(ما يييو)١(

 .٥٢ – ٤٨ص  ص اإلسالم والثقافة الصينية، دار النشر ألهل نينغ شيا،). ١٩٩٥(يانغ هوايتشونغ ويو تشنقوي) ٢(

 .١٢٨الصيين، دار النشر ألهل نينغ شيا،  ص املخطوطات لتاريخ اإلسالم ). ١٩٨٢( باي شويي) ٣(
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ولكن احلالة يف أسرة يوان امللكية اختلـف  . عرب الزائرين للصني يف أسريت تانغ وسونغ مبعوثني أو جتاراكان معظم ال
فقد قام املغول بالزحف إىل الغرب، وأسروا عددا ال حيصـى مـن املسـلمني    . عما كانت عليه يف األسرتني السابقتني

حوايل مائة (كبريا من احلرفيني من غريب آسيا  ، وجعلوهم جنودا، وإىل جانب ذلك أسروا عددا)معظمهم فرس وعرب(
و بدأ املسلمون ). ١(وعاد اجليش املنغويل ؤالء املسلمني إىل الشرق، ومن مث خاضوا معارك يف أحناء الصني، ). ألف فرد

األخـرى  الصينيون يعيشون متفرقني  يف أحناء الصني ، والتجمع يف بعض أمكان معني، مث اندجموا مع القوميات احملليـة  
وظهر يف أسرة تانغ أول حارة سكنية للمسلمني مسيت . تدرجييا حىت شغل بعضهم مناصب كبرية منها رئيس جملس الوزراء

وكان أول مسجد يف الصني هو مسجد هوايهوا يف كانتون مت بناؤه يف السـنة األوىل  . ، و مت بناء بعض املساجد"بانفانغ"
وكانت املساجد  يف البداية أماكن ألداء الفرائض الدينية ونشـر القـرآن   ). ٢)(م ٦٢٧سنة (من تشن قوان ألسرة تانغ 

وهكذا دخلت اللغة العربيـة إىل  . واألصول اإلسالمية، مث أصبحت  مدارس لتعليم اللغة العربية ونشر املعارف اإلسالمية
ا ، مث انتشرت املعاهد واجلامعات الصني مع وصول املسلمني العرب إليها وانتشرت مع انتشار اإلسالم فيها حىت يومنا هذ

مـع دخـول الـدين    .والكليات املتخصصة ىف تعليم اللغة العربية، وازداد إقبال الصينيني على تعلمها ىف العصر احلديث
اإلسالمي إىل الصني يف القرن السابع امليالدي، أتت اللغة العربية معه تلقائيا إىل الصني، فقبلها املسلمون الصـينيون أوال،  

وإىل يومنا هذا، قد شهدت أعمال تعليم اللغة العربية . رسوها واستخدموها، مث اهتمت ا بالد الصني حكومة وشعباود
ودراساا يف الصني تقدما كبريا، فتلعب دورا إجيابيا هاما يف سبيل دعم التبادل واالتصال بني الصني والدول العربية وتقوية 

  . الصيين والعريب روابط الصداقة والتعاون بني الشعبني
ومن جراء احتياج احلياة والتبادل وخاصة لزوم نشـر اإلسـالم   . ومن مث انتشرت اللغة العربية يف الصني شيئا فشيئا
و كان تعليم اللغة العربية يف زمنه األول جيري يف املساجد، وجيمع . وفرائضه ومرامسه صار تعلم اللغة العربية أمرا ضروريا

ي بني التعليم التقليدي يف املساجد لدى الدول العربية واإلسالمية والتعلـيم الصـيين التقليـدي يف    هذا األسلوب التعليم
فكانت املساجد مفتوحة للطلبة املسلمني، فمن حيضر إليه للدراسة يتمتع مبجانية األكل والسكن وبدون رسوم . الكتاتيب

ومن ذلـك  . ري جذري إال يف األربعينات من القرن العشرينومل يطرأ تغ. التعليم، وكان األئمة يلقون حماضرات بال مقابل
، بدأ األستاذ عبد الـرمحن نـا   ١٩٤٣ويف عام . الوقت أدرجت اللغة العربية ألول مرة إىل نظام التعليم العايل يف الصني

ول مرة تعليم أل -الذي أكمل دراسته يف جامعة األزهر مبصر وهو األستاذ يف جامعة الدراسات األجنبية ببكني  -تشونغ 
، بدأ ألول ١٩٤٥اللغة العربية يف جامعة صينية، حيث ألف كتابا منهجيا لتعليم اللغة العربية يف اجلامعة الصينية، ويف عام 

، اسـتقدمت  ١٩٤٦ويف عام . مرة يلقي على الطلبة يف اجلامعة املركزية حماضرات حول التاريخ والثقافة العربية اإلسالمية
مد ماكني زميل وصديق األستاذ نا تشونغ عبد الرمحن والذي عاد من مصر أيضـا بعـد إكمـال    جامعة بكني السيد حم

. دراسته يف جامعة األزهر، استقدمته كأستاذ وكلفته بإنشاء شعبة للغة العربية يف قسم اللغات الشـرقية جبامعـة بكـني   
على إنشاء شعبة اللغة العربية يف كـل مـن   ويف اخلمسينات والستينات من القرن العشرين، وافقت احلكومة الصينية .)٣(

جامعة االقتصاد والتجارة اخلارجية، واملعهد الدبلوماسي، وجامعة الدراسات األجنبية ببكني، ومعهد اللغات األجنبية جليش 
كني، التحرير الشعيب الصيين، وجامعة الدراسات الدولية بشانغاهاي، وجامعة اللغات ببكني، وجامعة الدراسات الدولية بب

ويف التسعينات من القرن العشرين، فتحت جامعة يون نان شعبة للغة العربية، ويف السـنة األوىل مـن القـرن احلـادي     
وبعد ذلك  أنشئ . م٢٠٠٢والعشرين، أعلن معهد اللغات األجنبية بتيان جني بدء قبول طلبة للتعليم العايل املهين يف سنة 

جامعة هيلونغجيانغ، وجامعة نينغشـيا، وجامعـة   : ري من اجلامعات الصينية مثلعدد كبري من أقسام اللغة العربية يف كث

                                                
  .اللغة العربية يف الصني).٢٠١٢(شبكة الصني  )١(

FROM:http://arabic.china.org.cn/news/txt/2005-08/05/content_2188103.htm ACCESS 6/3/2012 

 .٥جملة املسلمون الصينيون، العددـ ،مسجد دا شيو سي سيانغ يف مدينة شي آن). ١٩٩٩( ها تشوجيون) ٢(

  FROM: www.bfsu.edu.cn- ACCESS 3/3/2012 كلية اللغة العربية، نبذة عن األستاذ نا تشونغ )٣(
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القوميات يف مشال غريب الصني، وجامعة نانكني، وجامعة اللغات األجنبية بشيآن، وجامعة تشونغشان، وجامعة اللغـات  
ت األجنبية بسيتشوان واملعاهد العالية األجنبية والتجارة اخلارجية بقوانغدونغ، ومعهد اللغات األجنبية بداليان، ومعهد اللغا

وأصبحت اللغة العربية لغة أجنبية عامة كسائر اللغات يف الصني منذ النصف األخري من القرن العشـرين،  .الصينية األخرى
حيث إن بعض اجلامعات الرمسية املشهورة  كجامعة بكني ومعاهد اللغات األجنبية يف بكني وشانغهاي وغريها فتحـت  

لغة العربية باعتبارها لغة مهمة من اللغات األجنبية يف العامل حىت حظيت اللغة العربية إقباال كـبريا مـن طـالب    أقسام ال
، حيـث وجـد يف   ١٩٤٩أما التطور امللموس للغة العربية يف اجلامعات الصينية فقد حدث عام  .اجلامعات عاما بعد عام

ة إبان اخلمسينات والستينات بعد إعالن مجهورية الصني الشعبية، الصني تسع جامعات أنشأت أقساما وكليات للغة العربي
واهتمت احلكومة بنشر اللغة العربية اهتماما كبريا إلقامة العالقة الودية بني الصني والعامل العريب، ومنذ بداية الثمانينـات  

جامعات فيها دراسات عليا للغـة  ويوجد يف الصني ثالث . شهد تعليم اللغة العربية يف اجلامعات الصينية تطورا ملحوظا
العربية وهي جامعة بكني وجامعة اللغات األجنبية يف بكني وجامعة اللغات األجنبية يف شانغهاي، ملـرحلىت املاجسـتري   

إن املقررات يف كليات اللغة العربية يف اجلامعات الصينية ترمي إىل تدريب الطالب على استيعاب مهـارات  . والدكتوراه
وهي مهارة االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة والترمجة ، ومل يظهر منهج موحد إال يف بداية التسعينات يف : للغة العربية

التابعة للجنة الوطنية لتوجيه أعمال تدريس اللغات األجنبية يف  ١٩٨٦القرن العشرين، حيث كونت فرقة اللغة العربية عام 
، مث بعد ذلك ظهر منهج تعلـيم اللغـة   ١٩٩١لعربية يف اجلامعات الصينية عام اجلامعات للقيام بوضع منهج تعليم اللغة ا

، ومن األحداث املهمة يف جمال اللغة العربية يف الصني إنشاء جممع اللغـة العربيـة    ١٩٩٧العربية للصفوف املتقدمة عام 
  ) ١( ١٩٨٥للتدريس والدراسات بالصني يف بكني عام 

حترص دول العامل على نشر ثقافتها وعاداا وقيمها عرب العامل، :اللغة العربية يف الصني من اجلهود العربية يف نشر   ٢-٢
واللغة العربية إحدى . وذلك عن طريق  نشر لغتها ، ومن مث فإن الدول الكربى تبذل جهودا كبرية يف نشر لغاا وثقافتها

لغة العربية حتتل املرتبة الرابعة بعـد اللغـة   فإن ال) George Weber(أهم اللغات احلية، وحسب تقرير جورج وايرب 
وهي ) ٢(.الصينية واإلجنليزية واألسبانية، كما حتتل املرتبة الثانية بعد اللغة اإلجنليزية يف كثرة عدد املتحدثني ا كلغة ثانية

ومما يزيدها أمهية عدد . ةمن اللغات الرمسية املعتمدة يف األمم املتحدة، ويف منظمة اليونسكو، وغريها من املنظمات الدولي
دولة، وحتتل موقعا متميزا بني قارات العامل، وهلا أمهية  ٢٢الدول اليت تتحدث ا فالدول األعضاء يف جامعة الدول العربية 

جتارية واقتصادية كربى ففيها اكرب أسواق إنتاج النفط، وهي من أكرب األسواق املستوردة للسلع والبضائع مـن الشـرق   
ونظرا النتشار التعليم على نطاق واسع ىف الـبالد العربيـة،   . ليابان وكوريا ومن الغرب كدول أوربا وأمريكاكالصني وا

وزيادة اإلقبال على تعلم اللغة العربية من الناطقني بغريها فقد أصبحت احلاجة إىل تعلم اللغة العربية أمرا ضروريا، وخاصةً 
القطاعات الدبلوماسية وقطاع التجارة واألعمال واخلدمات وظهرت أعداد كبرية وقد زادت أعداد اجلاليات األجنبية يف 

منهم ترغب يف دراسة اللغة العربية؛ مما دفع املؤسسات األكادميية العربية إىل تعليم اللغة العربية كلغة ثانية لغري الناطقني ا، 
م إلعـداد الطـالب   ١٩٦٣ بغريها رمسيا من عـام  ففي مصر بدأ األزهر الشريف بعقد دورات يف اللغة العربية للناطقني

وتأهيلهم لغويا لاللتحاق بالدراسات اجلامعية وذلك من خالل معهدين أحدمها للطالب واآلخر للطالبات، ومت اسـتخدام  
أسلوب التدرج من السهل إىل الصعب وتطبيقاته والبداية بكلمات تكون حروفها موجودة يف لغة الطالـب األساسـية،   

وهنـاك  .. مث االنتقال إىل اجلمل االمسيـة القصـرية  .. كلمات قليلة األحرف وذات معىن حمسوس كقلم وكتابوإعطاء 
. أسلوب متبع يف تعليم احلركات يف اللغة العربية والتنوين، وتوظيف بعض املعلومات اليت حيتاجها الطالب كأحكام الوضوء

                                                
، العربية لدى مجهورية الصني الشعبية بعثة جامعة الدول ،جملة بيت العرب ،العربية يف الصني نشر اللغة). ٢٠٠٥(عمار تشانغ هونغ  )١(

  .، بكني٣٧-٤٩:ص
FROM: http://www.arableague-china.org/arabic/publication/magazine/magazine.htm ACCESS 4/3/2012 
(2) George Weber(2012).TOP LANGUAGES :The World's 10 most influential Languages FROM 
:http://www.andaman.org/BOOK/reprints/weber/rep-weber. htm ACCESS 2/3/2012 
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م لتقدمي اخلدمات الثقافية للدبلوماسيني ونشر اللغـة العربيـة   ١٩٦٥كما أنشئ املركز الثقايف للدبلوماسيني بالقاهرة عام 
أعلن األزهر عن إنشاء مركز لكلية متخصصة لتعليم اللغة العربية لغري النـاطقني ـا    ٢٠١١يناير ٢٥وبعد ثورة . بينهم

ون الذي ظل طوال ألف سـنة  وكان األزهر الشريف أول اجلامعات اإلسالمية العاملية اليت خيتارها أبناء العلم الصيني.)١.(
إىل مصر بعد أداء ) ١٨٧٤-١٧٩٤(فقدم الشيخ يوسف روح الدين ما ديسني . قبلة للعلوم اإلسالمية يف العامل اإلسالمي

والشيخ عبد الرمحن وانغ كوان )٢. (م مباشرة حيث التحق باألزهر الشريف ودرس فيه حنو سنتني١٨٤١فريضة احلج عام 
م، والبعثة الرمسيـة إىل  ١٩٠٦إىل مصر اللتحاق باألزهر الشريف بعد أداء فريضة احلج عام الذي قدم ) ١٩١٩-١٨٤٨(

وقد بدأت اجلهود السعودية ىف  تعليم اللغة العربيـة بظـروف    )٣.(األزهر الشريف بدأت يف ثالثينات القرن العشرين،
ية ألبناء املسلمني كافة، فقد أنشئ معهد تعلـيم  مشاة ملا كان يف األزهر، فحينما أنشأت اجلامعة اإلسالمية واللغة العرب

، مث تواىل إنشاء معاهد تعليم اللغة العربية يف اجلامعات السـعودية حـىت   )م١٩٦٦/١٩٦٧(اللغة العربية يف العام اجلامعي 
ـ  ). ٤(بلغت ست معاهد يف كربى اجلامعات السعودية ينيني وقدمت اململكة العربية السعودية املنح الدراسية للطلبـة الص

املسلمني؛ ليدرسوا يف جامعاا يف مكة املكرمة واملدينة املنورة والرياض العاصمة ملواصلة دراسام العالية يف اللغة العربيـة  
والثقافة اإلسالمية وعلوم الدين اإلسالمي ، بلغت عدة مئات من املنح الدراسية منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بني الصني 

وىف جامعة النجـاح يف  .)٥.(ا النواة النشطة للدعوة اإلسالمية بالصني والقوة احملركة لقضايا املسلمني فيهاواململكة، فكانو
فلسطني أنشئ معهد لتعليم اللغة العربية، تتم الدراسة فيه يف سبعة فصول دراسية من خالل ثالثة مستويات األول منها يف 

ما فصالن ، يؤهل خرجييه من غري العرب للدراسة يف كليات اآلداب، ثالثة فصول دراسية، واملستويان اآلخران لكل منه
وتشمل مقرراته على دراسة األصوات يف اللغة العربية وكتابتها مع التركيز على الكلمات الشائعة، كما يدرس الطالـب  

اسة تاريخ وحضارة إضافة إىل در. تركيب اجلمل، والتعرف على أركان اجلملة، مع دراسة بعض النصوص النثرية والشعرية
نصا خمتارا يف كل منها عن جغرافية الوطن العريب وحضـارته،   ٢٠فلسطني، ويف املستويني الثاين والثالث يدرس الطالب 

أما سلطنة عمان فقد أقامت تعاونا علميا وحبثيا ىف جمـال  .) ٦.(وعن إسهامات علماء العرب يف ااالت العلمية املختلفة
للصينيني  جبمهورية الصني الشعبية من خالل كرسي جاللة السلطان قابوس للدراسات العربية جبامعـة  تعليم اللغة العربية 

بكني، الذي يهدف إىل تطوير هذه العالقات وتوطيدها، دف نشر الوعي عن اللغة العربية وآداا وثقافتها يف الصـني،  
ثقافتها، وتشجيع التبادل الثقايف بني مؤسسات التعليم العايل وكذلك تشجيع البحوث العلمية يف جمال اللغة العربية وآداا و

ويف اإلطار نفسه ينظم رئيس الكرسي .بالسلطنة ونظرياا الصينية ذات االهتمام املشترك السيما العالقة باللغةالعربيةوآداا
ملايل وقيادة بـرامج البحـوث   جبامعة بكني احللقات الدراسية وحلقات العمل لنشر اللغة العربية، واحلصول على الدعم ا

العلمية يف اللغة العربية، ودعوة األساتذة الزائرين والباحثني يف جمال اللغة العربية من املؤسسات العلية العمانية، ورفع تقرير 

                                                
  .a`_جامعة األزهر تفتتح أول مركز لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ) ٢٠١٢(هرام جريدة األ) ١(

Fhttp://gate.ahram.org.eg/News/31940.aspx ACCESS 2/3/2012. 

 .١٦ص بكني،  ،تسع سنوات يف مصر، دار النشر للجمعية اإلسالمية الصينية) ١٩٨٨( بانغ شيكيان تواضع)٢(

 .١٣٨، ص  دار النشر لتعليماللغات األجنبية: شانغهاي  ،تاريخ تطور اللغة العربية) .م١٩٩٥( حامد ليو كايقو)٣(

دراسة مقارنة يف الربامج : اململكة العربية السعودية ىفمعهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  ) .٢٠١١(عبد اللطيف بن عبد العزيز الرباح)٤(
ص  املؤمتر الدويل لتعليم اللغة العربية آفاق وحتديات ماليزيا والصني، كلية اللغة العربية، جامعة الدراسات األجنبية ببكني، الصني،. واملناهج

 ٢٣-٢١٨ص

 .٥٢احلضارة الصينية، دار نشر شعب نينغشيا، ص اإلسالم و.)م ١٩٩٥(وعلي يوي تشن قوي، حممد يانغ هواي جونغ  )٥(

 ACCESS 3/3/2012http://www.najah.edu/ar/page/4502:موقع جامعة النجاح الوطنية) ٦(
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سنوي عن أعمال الكرسي وأنشطته احلالية واملستقبلية، وإنشاء موقع للكرسي على شبكة املعلومـات الدوليـة جبامعـة    
  )١(.بكني

اهتمت حكومة الصني اجلديـدة منـذ   : اجلهود الصينية ىف تعليم اللغة العربية و موقف احلكومة من انتشارها  ٢-٣
، مت اختيار دفعة من الطلبـة املمتـازين   ١٩٥٦ففي عام . تأسيس مجهورية الصني الشعبية بتطوير العالقات الصينية العربية

ثقافة العربية؛ إىل جانب ذلك أنشأت احلكومة تدرجييا يف بعـض اجلامعـات   وإيفادهم إىل مصر لدراسة اللغة العربية وال
انضمت إىل  ١٩٦٢يف سنة (، أنشئ ختصص اللغة العربية يف كلية الشئون اخلارجية ١٩٥٨ختصص اللغة العربية، فمنذ عام 

ألجنبية بـبكني، ومعهـد   ، وجامعة االقتصاد والتجارة اخلارجية، وجامعة الدراسات ا)جامعة الدراسات األجنبية ببكني
اللغات األجنبية جليش التحرير الشعيب الصيين، وجامعة الدراسات الدولية بشانغهاي، وجامعة اللغات ببكني، واملعهد الثاين 

وبفضل  )٢(.دة ووضعا جديدا للنمو واالزدهارولذا فتح تعليم اللغة العربية يف الصني صفحة جدي. للغات األجنبية ببكني
ة الصينية وتأييدها لنشر اللغة العربية ىف الصني واجلهود اليت قام ا األساتذة الصينيون املتخصصون ىف اللغـة  عناية احلكوم

العربية ، أعدت اجلامعات واملعاهد العالية الصينية آالفا من األكفاء الذين يعملون يف ااالت الدبلوماسـية واالقتصـادية   
مية والصحفية والسياحية والعسكرية وغريها ويسامهون مسـامهة كـبرية يف تطـوير    والتجارية والعلمية والثقافية والتعلي

العالقات الصينية العربية، فمنهم وزراء وسفراء وجنراالت وأساتذة وباحثون وعلماء ومديرون يف الشـركات وغريهـا،   
ـ  يم اللغـة العربيـة، فمنـذ    وتنفيذا لسياسة اإلصالح واالنفتاح يف الصني حققت اجلامعات الصينية طفرة جديدة يف تعل

الثمانينات من القرن العشرين، بدأت الدراسات العليا لتخصص اللغة العربية واألدب العريب علـى التـوايل يف جامعـة    
الدراسات األجنبية ببكني وجامعة بكني وجامعة الدراسات الدولية بشانغهاي وجامعة االقتصاد والتجارة اخلارجية ومعهد 

ش التحرير الشعيب الصيين واملعهد الثاين للغات األجنبية ببكني، كما صار جلامعة الدراسات األجنبيـة  اللغات األجنبية جلي
ببكني وجامعة بكني وجامعة الدراسات الدولية بشانغهاي احلق يف منح درجة الدكتوراه لتخصص اللغة العربيـة واألدب  

ل االقتصادي والتجاري واالتصاالت الثقافية بني املقاطعـات  ومنذ التسعينات من القرن العشرين، ومع ازدياد التباد.العريب
الصينية والدول العربية، بدأت املقاطعات الصينية تم بإعداد أكفاء جييدون اللغة العربية، ففتحت جامعة نينغشيا وجامعة 

غجيانغ على التوايل ختصص يوننان وجامعة القوميات يف مشال غريب الصني ومعهد اللغات األجنبية يف تياجنني وجامعة هيلون
حتترم احلكومة الصينية االعتقاد الديين، ومن أجل تنفيذ .)٣.(اللغة العربية لدرجة الليسانس وقبلت طلبة يتخصصون بالعربية

،على إنشاء معهد العلـوم  ١٩٥٥سياسة حرية االعتقاد، وإعداد علماء الدين واملتخصصني فيه، وافقت  احلكومة يف عام 
صني، ويف التسعينات من القرن العشرين ومتشيا مع تعمق اإلصالح واالنفتاح يف الصني، وتنفيـذا كـامال   اإلسالمية بال

لسياسة الدولة اخلاصة باألقليات القومية والديانات، وإعدادا لعدد أكرب من أكفاء متخصصني بالدين من الدرجة العاليـة  
سالمية على التوايل يف بكني، وشني يانغ، وأورومتش، وسـي  وحمبني للوطن والدين، أنشئت تسعة معاهد حملية للعلوم اإل

ومع تأسيس مجهورية الصني الشـعبية   )٤.(نينغ، وبني تشوان، والن تشو، وتشينغ تشو، وكون مينغ، وشي جيا تشونغ 

                                                
  كرسي السلطان قابوس لدراسات اللغة العربية يف بكنيبدون مؤلف،) ١(

FROM : http://www.qaboos-oman.com/university-chairs/sultan-qaboos-chair-of-arabic-language-studies-in-
beijing.html ACCESS 3/3/2012 

املؤمتر الدويل لتعليم اللغة العربية آفاق وحتديات ماليزيا . اللغة العربية يف اللغة الشفوية لقومية هوي الصينية ).٢٠١١(ليلى تشي ميغمني )٢(
 .٥٨٣-٥٧٥ص ص  والصني، كلية اللغة العربية، جامعة الدراسات األجنبية ببكني، الصني،

 .٧٢٥ -٧٢٠ص  صدار النشر االجتماعية الصينية، تاريخ اإلسالم يف الصني، ).١٩٩٨(يل شينغهوا) ٣(

 ٦العدد الـ" . املسلمون الصينيون" جملة . أسلوب التدريس البسيط وجتربة التعليم الناجحة:)١٩٩٧( ما تشونغ جيه وتشانغ قوانغ لني)٤(
 ٢٠ص
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رت يف الصـني  واستمرار تطور الصني وزيادة التبادل مع بلدان العامل، شهد تعليم اللغة العربية يف الصني تغريا كبريا فصا
  )١: (أشكال عديدة من تعليم اللغة العربية منها

ا، ويدرسـون الثقافيـة   حيث يدرس الطلبة اللغة العربية ختصصا رئيسـي : تعليم العربية يف اجلامعات واملعاهد العالية  -١
  . ، ويتدربون على مهارات معينة، فيحصلون على مؤهالت دراسية ودرجات أكادميية خمتصةاإلسالمية

وضعت بعض املدارس اإلعدادية والثانوية وخاصة املـدارس الواقعـة يف   : تعليم العربية يف املدارس اإلعدادية والثانوية -٢
مناطق يعيش فيها عدد كبري من املسلمني الصينيني، مقررات خاصة لدراسة اللغة العربية إىل جانب إكمال املقررات الثقافية 

  .الالزمة اليت حتددها الدولة
  .تعد اللغة العربية من املقررات الضرورية إىل جانب املقررات الدينية والثقافية األخرى : تعليم العربية يف املساجد -٣

حسب أغراض خاصة بقصد الزيارة أو العمل يف بلد عريب معني، أو من أجـل إجـراء   : تعليم العربية يف دورات خمتلفة 
 .سبب حاجة التديندراسات لقضايا العربية أو الشرق أوسطية، أو ب

شهدت العقود األربعة األخرية إقبال الصينيني على تعلم اللغة العربية ألسباب : واقع مناهج تعليم اللغة العربية ىف الصني
اقتصادية وثقافية وسياسية ودينية وغريها، األمر الذي فرض على أساتذة كلية اللغة العربية جبامعة الدراسات األجنبية ببكني 

جامعة صينية يف تعليم اللغة العربية فرض عليهم إعداد سلسلة من الكتب لتعليم اللغة العربية للجـامعيني الصـينيني   أشهر 
واستجابة هلذه الرغبة يف اتمع الصيين، قامت كلية اللغة العربية جبامعة الدراسات األجنبية ببكني بصياغة املنهج ووضـع  

اليت تعد " القراءة والنصوص"أن تأليف سلسلة متكاملة من الكتب املدرسية ملادة اخلطط وتنظيم الندوات ومجع اخلربات بش
من أهم املواد لتأهيل الطلبة لغويا، فأصدرت يف مثانينات القرن املاضي سلسلة من الكتب املنهجية وجمموعة من القاوميس 

لعرىب والقنوات القضائية األخباريـة واملواقـع   واملعاجم، والكتب العلمية ، واألعمال املترمجة، واالت املختصة بالشأن ا
  )٢. (ومتثلت هذه اجلهود ىف املنهجني القدمي واحلديث " االنترنت " االلكترونية عرب الشبكة العنكبوتية 

، عندما كون فريق العمل من جامعة اللغات األجنبية ١٩٨٦بدأ مشروع منهج تعليم اللغة العربية منذ عام :املنهج القدمي 
ني وجامعة بكني وجامعة اللغات األجنبية يف شانغهاي واجلامعة الثانية للغات األجنبية يف بكني مبوافقة إدارة التعليم يف بك

يعترب هذا املنهج أول منـهج  .) ٣(، ١٩٩١حىت انتهى من املشروع يف سنة  ١٩٨٨من وزارة التربية والتعليم الصينية عام 
يخ الصني، وما إن نشر هذا املنهج حىت لقي إقباال كبريا وواسعا مـن اجلامعـات   علمي موحد لتعليم اللغة العربية يف تار

الرمسية واملعاهد اإلسالمية واملدارس العربية األهلية على حد سواء حىت أصبح اآلن منهجا شائعا يف الصني، ويتكون املنهج 
داف التعليم وحمتوى التعليم وترتيب التعلـيم  النصوص، اليت تتناول جهة التعليم واه: القدمي من ثالث أقسام، القسم األول

املالحق اليت تتناول مخس مالحق وهي جدول النطق والنحوى : ومتطلبات العليم ومبادئ التعليم واالمتحان، القسم الثاين
و توضيح وأساليب التعبري املختلفة واملهارات اللغوية وجدول االمتحانات وقائمة املفردات األساسية، أما القسم الثالث فه

  . كما حدد املنهج كل قسم بالتفصيل يف املستويات الثالث. للمنهج
منذ التسعينات من القرن العشرين بدأت مدة الدراسة يف كليات اللغة العربية تتغري حيث حتولت من مخس :املنهج اجلديد 

من تغيري املنهج، ومـن مث بـدأ   سنوات إىل أربع سنوات تسايرا مع كليات اللغات األخرى يف اجلامعات الصينية، فالبد 
. ، مث رفع إىل إدارة التعليم للجنة التربية والتعليم العالية الصينية١٩٩٧حىت مت عام  ١٩٩٣مشروع املنهج اجلديد منذ عام 

                                                
  .١٩املرجع السابق ص ) ١(
العدد " بيت العرب"جملة . الصينية بعثة جامعة الدول العربية لدى لكنباللغة العربية ىف اجلامعات ):١٩٩٧(سني جيانتسيانغ وخو نا )  ٢(

 ١٤ص١٣الـ

املنهج املوحد لتدريس اللغة العربية يف املرحلة التعليمية األساسية باجلامعات واملعاهد العالية يف الصني،  ).١٩٩١(زمالء التأليف للمنهج )٣(
 .٦٣٦ص  ،ميية العلوم الصينيةدار النشر للتعليم السياحي يف ، مطبعة أكاد :بكني
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هذا املنهج اجلديد وضع بناء على أساس املنهج القدمي حيث حذا حذو املنهج األول من األسـلوب واملوضـوعات   ) ١(
منهج تعليم اللغة العربية (القسم األول للمرحلة األساسية حيمل اسم : ع هذا املنهج يف جملد واحد يتناول قسمنييق. واملنوال

، مدا املقررة سنتني يف أربع مستويات، أي كل فصل يعترب مستوى، أما القسم الثاين فهو )للمبتدئني يف اجلامعات الصينية
، مدا املقررة سنتني أيضـا  )لغة العربية للصفوف املتقدمة يف اجلامعات الصينيةمنهج تعليم ال(للمرحلة العالية حيمل اسم 

على أربع مستويات، بيد متطلبات التعليم من املنهج اجلديد للمبتدئني تناول املستوى الثاين واملستوى الرابع فقط، كما أن 
ويف احلقيقة أن .املستوى السادس واملستوى الثامن متطلبات التعليم من املنهج للصفوف املتقدمة تناول املستوين أيضا، ومها

هذين املنهجني يعتربان منهجا واحدا على املستوى اجلامعي يف اجلامعات الصينية، إذ ال يوجد هناك حـد فاصـل بـني    
ا تتقـدم  املرحلتني يف اجلامعة من حيث أن كلية اللغة العربية يف أي جامعة بالصني مل تفرق بني املرحلتني فرقا واضحا وإمن

املستويات مع التقدم السنوي حسب الفصول الدراسية كسلم يتعاىل كل فصل وكل سنة، ومن مث فال داعـي لتسـمية   
  . املنهجني للمرحلتني

يدور هذا احملور حول الطموحات املستقبلية لتطوير تعلـيم اللغـة   :"مستقبل تعليم اللغة العربية ىف الصني:"احملور الثالث
فيتناول الرؤى املستقبلية لرسم السياسة اللغوية لتعليم العربية ىف الصني، مبا تتضمنه من تطوير املنـاهج  العربية ىف الصني، 

  .واستراتيجيات التدريس، وتأهيل معلمى اللغة العربية للصينيينوأبعاد التطوير املنشودة
اللغويةُ هي التدابري اليت يّتخذُها بلد من  السياسةُ:الرؤى املستقبلية لرسم السياسة اللغوية لتعليم العربية يف الصني  ٣-١

أبناِء هذا البلد البلدان إزاَء لغته، وختضع السياسةُ الّلغويةُ لبلد ما للتخطيط أو اخلُطط املَرسومة من قبلِ فَعاليات متعددة من 
السياسة اللغوية تدخل السياسـيني والزعمـاء وقـادة     وتقصد الدراسة برسم) ٢.(ومن الناطقني ذه اللغة املخطَّط لَها 

احلركات القومية وكافة املهتمني باألمور اللغوية يف التأثري على استعماالت اآلخرين للغة املتداولة يف اتمع، ويف حتديـد  
لغويـة تسـتجيب    و من مث ينبغى اعتماد سياسـة . الوظائف اليت تؤديها تلك اللغة مبا خيدم غايام وأهدافهم السياسية

ومـن  . العربية، نظرا لتطلعاا املستقبلية يف حتقيق التنمية املستدامة وتـدعيم العالقـات بينـهما    -لالحتياجات الصينية
املبادىءالضرورية  ىف رسم السياسة اللغوية لتعليم اللغة العربية للصينيني التسلح جبميع الوسائل واآلليات الـيت سـتمكن   

  .ناجح يف اتمعالعرىب والىت ذكرا الدراسة ىف توصيااالصني من االندماج ال
  )٣( :الطموحات املستقبلية لتطوير تعليم اللغة العربية يف الصني  ٣-٢
: لتسهيل تعليم الطلبة املبتدئني ينبغي إرساء أهم املفاهيم اللغوية مثل: إرساء املفاهيم االجيابية لتعلم األصوات العربية  -١

يساعد الطلبة على زيادة اهتمامام بدراسة األصوات " اللغة صوتا"لغة تقليدا، اللغة قابلة للتصحيح، مفهوم اللغة صوتا، ال
يساعدهم على زيادة التمرينات على تقليد األصوات؛ ألم يتخذونـه  " اللغة تقليدا"ومفهوم . باعتبارها أساس تعلم اللغة

يساعدهم على املبادرة بتصحيح نطقهم وحتسينه " اللغة قابلة للتصحيح"وم مفه. أسلوبا ضروريا يف مسريته الدراسية الكاملة
إلتقان األداء النطقي، خاصة الطلبة القادمني من مناطق اللهجات احمللية الصينية اليت متتاز بعدم التمييز بني األصوات كنطق 

فس الطويل ىف اجلنوب الشرقي واملـد يف  ىف اجلنوب ومشكلة الن" النون"و" الالم"ىف الشمال الشرقي و" الشني"و" السني"
  .النغمة الزائدة ىف بكني وغريها من االختالفات احمللية عن الفصحى الصينية أو املوانع لدراسة اللغة األجنبية

تدريس املعلومات الصـوتية باسـتخدام علـم    : استخدام نظريات علم األصوات احلديث ىف تعليم اللغة العربية  -٢
ويطلـق  . املبتدئني، و جيب أن تدرس املعلومات األساسية للتمييز بني الصوتني املختلفني يف اللغة العربيةاللسانيات للطلبة 

                                                
 .٢١٦ص دار النشر جلامعة بكني،  ، بكني،منهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعات الصينية ).٢٠٠٠(زمالء تصنيف املنهج )١(

  .١٦، ص ، وزارة الثقافة، اململكة املغربيةالسياسة اللغوية وتعلم اللغة ، ترمجة حممد خطاىب ). ١٩٩٥(مجيس طوليفسن ) ٢(
الندوة الدولية مستقبل اللغة العربية يف سوق اللغات،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،الس األعلى للغة  ) ٢٠١٢(مكتب  التعريب ) ٣(

  العربية،
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وهذه املعلومـات  . وبإمكان الطلبة استيعاب وإتقان صفات متييز األصوات العربية بعد تدريسها هلم. عليها صفات التمييز
  . تسهل مسرية التدريس تسهيال كبرية

،ويف خمتلف جماالت التواصل، مبا تشهده اللغة العربية مـن  ة اللغوية لتعليم العربية  يف النظام التربويتفعيل السياس -٣
انتشار يف اتمع الصيىن، وااللتزام السياسي ىف نشر اللغة العربيةكلغة ثانية وإحدى املكونات الرئيسية لـدعم العالقـات   

  .الثقافة بني الصني والعرب
األصوات ذات املخارج املتقاربة تسمى يف علم اللغـة أو  : ل األصوات ذات املخارج املتقاربة التصحيح بطريق إبدا -

و املراد ا كلمتان أو أكثر ال ختتلفان إال يف صوت واحد، وهـذا  " اجلزئيات الصغرى"أو " األزواج املتقاربة"الصوتيات 
دلني صوت أصلي مستقل عن غريه، وهذا املفهوم يكون االختالف وظيفي حيث إنه يغري املعىن مبا يدل على أن كال املتبا

على أساس املعلومات الصوتية ملستوى النظام الصويت، ويتم مسرية التصحيح من خالل استماع املتعلم إىل املعلم وهو ينطق 
  . كل زوج، مث مييزها املتعلم للتدريب على إتقان املتعلم لصفات التمييز لكل األصوات املتقاربة

تصحيح املعلم ألصوات الطالب يتم من خالل طرق كثرية منها تكرار التقليد للطالب : األصوات وحتليلها  تسجيل -٤
بعد االستماع إىل نطق املعلم وتكرار التقليد للطالب بعد االستماع إىل صوت التسجيل وتقدمي عرض بأخطاء الطالـب  

أما التحليل فهو مـن أهـم املهـام    " . التحليل من املعلم"و" التسجيل من الطالب"للمعلم والتسجيل مير مبرحلتني اثنتني 
و كيفية اكتشاف األخطاء، لذا فمـن الضـروري   . التعليمية، ألنه مدخل إىل معرفة عوامل قيام الطالب بأخطاء صوتية

  .االستعانة بالربامج العلمية خالل القيام بتحليل األصوات
نتائج جتربة تعليم املرحلة الصوتية ومدخل إىل مرحلة القواعـد  إن اختبار األصوات هو : اختبار األصوات الشامل -

فاألصوات اللغوية أساس اللغة وإتقاا بشكل صحيح . النحوية واألساليب اللغوية، وجيب االهتمام به بعد تعليم األصوات
  .) ١. (يساعد الطلبة على تعجيل دراستهم للغة وتعمقها

  : لعالج مشكالت النطق ميكن رعاية األمور اآلتية يف عملية تدريس التحدث عن طريق النطق الصحيح  لألصوات العربية
تزويد الطالب ببعض املعلومات حول أجهزة النطق اليت يوظفها اإلنسان يف عملية إخراج النطق يف بدايـة مرحلـة    -١

ف والتباين القائم بني األنظمة والعادات الصوتية اليت يتصف ـا  تدريس األصوات العربية مع متكينهم من توضيح للخال
كل من العرب والصينيني بشكل عام، واهلدف من ذلك أن يستعد الطالب استعدادا نفسيا وسـلوكيا للبـدء بدراسـة    

  .األصوات
اع إىل نطـق  االسـتم : تزويد الطالب خبطة وطريقة صحيحة يتم العمل على أساسها خالل التمرن على النطق وهي -٢

واستماع الطالـب إىل  . وتقليد وحماكاة نطق األستاذ قدر اإلمكان. والنظر إىل وضعية شفيت األستاذ بدقة. األستاذ بانتباه
والبـدء بدراسـة اجلمـل    . واإلكثار من التدريب على النطق. نطقه ونطق التسجيل واملقارنة بينهما خارج وقت الدرس

 . القصرية 
حلروف العربية يف عملية التدريس حسب خمارج أصواا أي يكون ترتيب احلـروف يف الـربامج   خطة تقدمي ا اتباع -٣

التدريسية من األصوات الشفوية إىل األصوات احللقية من الشفاه إىل أقصى احللق حىت يبدأ الطالب باألصـوات السـهلة   
 .النطق مث يتدرجون إىل األصوات الصعبة النطق

احلروف املتقاربة املخارج ميكن استخدام األزواج املتقارنة من الكلمات اليت تشترك يف مجيع من أجل التفريق بني نطق  -٤
األصوات إال صوتا واحدا يراد متييزهن ويبدأ التدريب على هذه األصوات بأن يستمع الطالب أوال إىل نطق األستاذ لكل 

 . زوج مث يكلف الطالب التمييز بني الكلمتني

                                                
ذجا املؤمتر الدويل املرحلة اجلامعية املبدئية منو: مشكالت تعليم األصوات العربية للطلبة الصينيني ومعاجلتها ).٢٠١١( منصور هو يو شيانغ)١(

 .٧٣٩-٧٢٨، ص ص لتعليم اللغة العربية آفاق وحتديات ماليزيا والصني، كلية اللغة العربية، جامعة الدراسات األجنبية ببكني، الصني
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عربية تكتنفه صعوبات معينة تقابل الطالب الصينيني عند توظيفها حيث يصعب عليهم التأكد من إن نطق بعض احلروف ال
خمارجها بشكل صحيح ونطقها على حنو سليم ويف هذه احلالة حيتاج الطالب إىل تدريب متواصل وإرشاد صحيح حـىت  

  )  ١. (جيود نطقهم ويتخلصوا من هذه الصعوبات الصوتية
يتناول التحليل االستراتيجى ألهم العوامـل االسـتراجيية   : "ط لتطوير تعليم اللغة العربية ىف الصنيالتخطي:"احملور الرابع

لتطوير تعليم اللغة العربية ىف الصني، من خالل تعرف فرص انتشارها، وحتديات نشرها، وجوانب الضعف والقوة ىف نظم 
لعربية ىف الصني، وأخريا يضع الرؤية االسـتراتيجية للتخطـيط   ويتناول البدائل االستراتيجية لتطوير تعليم اللغة ا. تعليمها

إن الوظيفة األوىل واألساس يف التخطيط حلُّ املشاكل اللغوية، وإجياد معاجلة مالئمة . لتطوير تعليم اللغة العربية ىف الصني
وغالبا ما يعـرف  . وفعاليتهاأي إن ما يحدد اختيار خطة أو أخرى قيمتها . تكون األفضل واألحسن، باملقارنة مع غريها

حاجة بعض قطاعات احلكومة إىل تقرير اللغة أو التنوعات اللغوية اليت ستستعمل : املشكل اللغوي باعتبار االختيار اللغوي
 وقد يعرف املشكل باعتبار تغيري نسق لغـوي، أو . يف املنظومة التربوية وسيطاً للتعليم، أو اإلعالم، أو العدل، أو غري ذلك

كما قد يتحـدد بـالنظر إىل احلاجـات اتمعيـة،     . تعديله دف عصرنة املعجم، مثال، أو النحو أو النطق أو اخلطاب
تطرح اللغـة  .واألهداف السوسيواقتصادية من نوع نشر معلومات تتصل بقضايا التصنيع أو الفالحة أو التخطيط العائلي

تقبل ـ كمشكلة سواء على املستوى احمللي أو الوطين، السيما وأن  نفسها لدى أصحاب السلطة ـ إن يف احلاضر أو املس 
فئات جمتمعية خمتلفة تسعى إىل احلفاظ على هويتها ومصاحلها اللغوية وجتند نفسها بفعالية ـ أحياناً بوسائل غري سلمية ـ   

ر مع مثل هذه التحديات، وهنا فأي دولة هي مدعوة للتعامل بشكل مباشر أو غري مباش. من أجل نيل االعتراف مبساعيها
ال ميكن دائما االعتماد .فهي إما أن حترص على حتقيق تعايش بني اللغات املتداولة فوق تراا أو أن تنتهج سياسة ميشية

يف حل الكثري من التوترات على التطور الطبيعي للغة وذلك بسبب التغريات املتسارعة وتنامي ظاهرة الالجتانس يف اتمع 
دة الوعي بتشابك العالقات الدولية، هلذا تتوخى الكثري من الدول إجياد حلًّ هلذه املشاكل عن طريق ختطيط لغوي وكذا زيا

  ٢واعٍ
ويف سبيل رفع مستوى تعليم اللغة العربية يف الصني، : مقترحات التطوير املنشودة ىف تعليم اللغة العربية ىف الصني ٤-١

  )٣: (ميكن طرح بعض مقترحات التطوير
تعترب كل من اللغة العربية واللغة . تفهم أمهية اللغة العربية يف القرن احلادي والعشرين من قبل اجلانبني الصيين والعريب -١

الصينية جسرا مهما للتبادل بني األمتني الصينية والعربية، فيجب على حكومات اجلانبني واجلهات الوظيفية املعنية أن تعطي 
  . مزيدا من العناية والتأييد ومتول فيه أكثر، وتوسع الطرق املؤدية إليهقضية تعليم اللغة العربية 

جيب على حكومات اجلانبني واجلهات الوظيفية املعنية واجلامعات واملعاهد الصينية والعربية دعم : دعم التبادل والتعاون-٢
 .قياتالتبادل والتعاون فيما بينها، وخباصة تفعيل وتنفيذ البنود املختلفة يف االتفا

وعلى الدول العربية أن . تطوير برامج السوفت وير لتعليم اللغة العربية ودراساا، خاصة ما يتعلق باملدرسني والكتب-٣
تؤيد ومتول املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتكلفها بالتنسيق والتعاون مع اجلهات الصينية املعنية لتزويد اجلامعات 

ملعنية باملواد والربامج الالزمة، وإيفاد أساتذة أكفاء إىل الصني وتدريب وتأهيـل املدرسـني الصـينيني،    واملعاهد الصينية ا
 . وتطوير الربامج املالتميديا التعليمية وتأليف الكتب املنهجية

بارزة يف تعليم  لتشجيع األساتذة الصينيني الذين قدموا مسامهات. إنشاء صندوق املكافأة لتعليم اللغة العربية ودراساا-٤
 . اللغة العربية ونشر الثقافة العربية يف الصني

                                                
الدويل لتعليم املؤمتر . تشخيص وعالج تدريسي: مشكلة ضعف التعبري الشفوي باللغة العربية لدى الطالب الصينيني) ٢٠١١(ذكية يل نيغ )١(

 .٢٦٠-٢٤٩ص ص اللغة العربية آفاق وحتديات ماليزيا والصني، كلية اللغة العربية، جامعة الدراسات األجنبية ببكني، الصني،

  .٢٠مركز دراسات الوحدة العربية، ص: دراسة تطبيقية، بريوت: التعريب ونظرية التخطيط اللغوي). ٢٠٠٢(القحطاين سعد بن هادي) ٢(
  .٨٧، ص الصني،جامعة الدراسات الدولية بشانغهاى . مشاكل وحلول: تدريس اللغة العربية يف الصني الشعبية).٢٠١١(تشن جى) ٣(
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جيب تأييد ومساندة األساتذة الصينيني للمشاركة يف خمتلف . املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية الدولية أو إقامتها-٥
ل تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، املؤمترات والندوات العلمية الدولية، وينبغى أن تقام يف الصني ندوة علمية دولية حو

فمع استمرار تطور وتعزز العالقات الصـينية  . وذلك الستعراض وحبث طرق التعليم ودعم التنسيق والتعاون بني اجلانبني
كرب فـأكرب يف  العربية يف ااالت السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية واالجتماعية وغريها، تلقي اللغة العربية إقباال أ

  ) ١. (الصني، ومن مث يستقبل تعليم اللغة العربية ودراساا يف الصني فرصا جديدة ويشهد تطورا جديدا
بإقامة مؤمترات وطنية أو دولية بشكل منتظم لبحث طـرق  : تفعيل دور جلنة حبث تدريس اللغة العربية لعموم الصني -٦

تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، وإقامة اختبارات لغوية، وتقييم مستوى تدريس اللغة العربية لكل جامعـة سـنويا،   
  . ليت تواجه تدريس اللغة العربية يف الصنيوالتقدم باملقترحات أو احللول للمشكالت ا

فإذا توفرت مبالغ التمويل، بإمكان أقسام : البحث عن قنوات التمويل لضمان استمرارية تدريس اللغة العربية يف الصني -٧
للغويـة  اللغة العربية أن تقوم بالبحوث العلمية، وإصدار االت اخلاصة بطرق تدريس اللغة العربية، وبنـاء املختـربات ا  

  . وإرسال املعلمني إىل الدول العربية يف إطار مشروع حبث وتنظيم اختبارات ملستوى اللغة العربية
. لزيادة التبادالت الثقافية بـني اجلـانبني  : زيادة االتصاالت مع سفارات الدول العربية لدى الصني وكسب دعمها  -٨

الطالب يف اجلامعات حول موضوعات عديدة من بينها كيفية  بدعوة السفراء العرب أو املستشارين إللقاء حماضرات على
  . دراسة اللغة العربية وثقافتها فهذا سريفع معنوية الطالب يف التعمق يف دراسة اللغة العربية

بدأ ينخرط يف سلك تدريس اللغة : إرسال معلمني إىل اجلامعات العربية للتعمق يف دراسة اللغة العربية وآداا وثقافتها -٩
فرمبـا  . العربية أيضا معلمون شبان، وهم تنقصهم اخلربات الكافية يف التدريس، ومستوى لغتهم مازال حيتاج إىل التقـدم 

فخالل تعايشهم مع العرب، سوف يعيشون . يكون أفضل خيار هو إرساهلم إىل اجلامعات العربية بصفتهم باحثني زائرين
  الطالب  حقيقة اتمع العريب ويستطيعون أن ينقلوا إىل

/ جوانب الضعف/ حتديات نشرها/ فرص انتشارها(التحليل االستراتيجي لتطوير تعليم اللغة العربية يف الصني  ٤-٢
  )والقوة يف نظم تعليمها

يف ظل االعتبارات اإلستراتيجية حياول العرب رسم مستقبل أفضل لعالقام مـع  : فرص انتشار اللغة العربية يف الصني 
احل العربية اليت يتوقع العرب أن تقوم الصني بدعمها، وتساعدهم على حتقيقها على خمتلف املستويات ويف الصني وفقا املص
واملصاحل الصينية اليت يعتقد العرب أم قادرون على التعاون مع الصني لتحقيقها على خمتلف املسـتويات  . خمتلف ااالت

  : تتمثل فيما يأتى: السنوات العشر القادمة ومن أبرز املنافع العربية يف . ويف خمتلف ااالت
تشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية مبا حيقق استقرارا سياسيا ويعاجل نسبة كبرية من مشاكل الفقر والبطالـة يف   -١

 . معظم البالد العربية
تـع بالرتاهـة   تطوير دور العرب يف رسم مستقبل الشرق األوسط وسياسات النظام الدويل، لبناء نظـام دويل يتم  -٢

 . والعدالة، وأن يتحقق للعرب مقعد دائم يف جملس األمن الدويل
 . دعم املوقف العريب والفلسطيين جتاه األزمة يف الشرق األوسط -٣
الصيين يف جماالت األمن مبا حيقق التوازن مع التواجد األمريكي واألوريب، وحيافظ على محاية  –تطوير التعاون العريب  -٤

 . حلماية احلضارة اإلنسانية والتطور الصناعي الدويل، ومبا حيقق النماء واالستقالل مصادر الطاقة فيه
االستفادة من تطور القوة االقتصادية الصينية ونفوذها السياسي يف حتجيم اجتاهات اهليمنة يف السياسـة األمريكيـة    -٥

 . املعاصرة، خاصة يف سياسات النظام الدويل جتاه الشرق األوسط

                                                
املؤمتر الدويل لتعليم اللغة العربية آفاق وحتديات ماليزيا والصني، كلية . تعليم اللغة العربية يف اجلامعات الصينية ).٢٠١١(عمار تشانغ هونغ)١(

 .١٧٤-١٥٨ص ص  اللغة العربية، جامعة الدراسات األجنبية ببكني، الصني،
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تطوير الصناعة والتكنولوجيا يف الوطن العريب، مبا حيقق اقتصادا صناعيا متناميا، ويطـور اسـتخدامات   املساعدة يف  -٦
 . التكنولوجيا فيها، ويوطن الصناعات التكنولوجية

االستفادة من جتربة الصني يف حتقيق معدالت مرتفعة للتنمية االقتصادية ومعاجلة مشكليت الفقر والبطالة يف الـوطن   -٧
 . العريب

الستفادة من القدرات واخلربات العسكرية الصينية يف تطوير القدرات العسكرية العربية التقليدية منها وغري التقليدية ا -٨
 .لدعم اجتاه التوازن اإلستراتيجي للعرب مع إسرائيل وكذلك يف جمال تكنولوجيا التصنيع العسكري

مل مع ظاهرة اإلرهاب الدويل، ووضـع إسـتراتيجية   الصيين لبلورة سياسة حكيمة يف التعا –تطوير التعاون العريب  -٩
 .مشتركة مع العرب إلقرار هذه التوجهات يف األمم املتحدة

  : ومن املنافع الصينية اليت ميكن للجانب العريب أن يعمل على حتقيقها
 . الصنيالتعاون االقتصادي على صعيد فتح األسواق العربية وتطبيق أنظمة اإلعفاءات اجلمركية املتبادلة مع  -١
 . دون املرور عرب معرب السياسة األمريكية أو الغربية" الطاقة"استفادة الصني من النفط والغاز العريب  -٢
دعم الصني كقوة دولية اقتصاديا وسياسيا يف منظومة النظام الدويل خاصة يف ظل النفوذ اهلائلة لتكتل الدول الصناعية  -٣

 . الثمانية يف التجارة واالقتصاد والسياسة الدولية اليت ليست للصني فيها أي دور
شترك ملنع انـدالع مـا يسـمى بصـراع     فتح اال للتبادل والتالقح الثقايف بني الصني والعرب وحتقيق اإلسهام امل -٤

 . احلضارات، ودفع العامل حنو توفري قواعد التنافس والتعاون واحلوار احلضاري بعيد املدى كإستراتيجية إنسانية عامة
علـى  " احلضارة الغربية"فك العزلة الثقافية للصني يف النظام الدويل يف ظل هيمنة احلضارتني األمريكية واألوربية  -٥

 .الثقافية والتعليمية واالجتماعية للنظام الدويل ومؤسساته املختلفةالسياسات 
إن تعلم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية، هي عمليـة ذهنيـة واعيـة    : مشكالت وحتديات تعليم اللغة العربية ىف الصني

فتعلم اللغة يستند إىل الفهم . الكتساب السيطرة على األمناط الصوتية والنحوية واملعجمية عرب دراسة هذه األمناط وحتليلها
فالطالب يلزم حبفـظ  )  ١. (الواعي لنظام اللغة كشرط إلتقاا، فالكفاية املعرفية سابقة على األداء اللغوي وشرط حلدوثه

ومن .  فيهتم حبفظ ما يف الكتب من كلمات ومجل وتراكيب، دون االهتمام بتوظيفها يف مواقف عملية. وترمجة املفردات
أغلب هذه الصعوبات ىف مناهج تدريس اللغة العربية للصينيني وما تشتمل عليه  من طبيعة املعلم واملتعلم واحملتوى  مث متثلت

وقد انعكست هذه  الصعوبات على أداء مهارات اللغة العربية عند الصينيني ، . التعليمى وطرائق  التدريس وسبل التقومي 
تأثريات اللهجات : أوال:مشكالت تعلم نطق األحرف العربية للطلبة الصينيني. )٢. (وفيما يأتى حبث واقع هذه الظاهرة 

تشتهر الصني بترامي األطراف ووفرة القوميات، فيتكلم أهايل املناطق املختلفة  :احمللية الصينية يف تعلم نطق األحرف العربية
أحناء البالد حييطون باملشكالت املختلفة يف دراسة باللهجات املتباينة ذات اخلالفات الشاسعة، مما جيعل الطلبة املتقدمني من 

فتجلب هذه الصفة مشاكل كبرية لتعلم نطق األحرف العربيـة للطلبـة الصـينيني، وتـؤدي إىل     . نطق األحرف العربية
يف اـال  : مشكالت يف تعلم نطق بعض األحرف العربية الصـعبة  : ثانيا. مشكالت اخللط بني األحرف املتشاة النطق

فسي، ما إن مسع بعض الطلبة الصينيني النطق الغريب الذي يندر أو ال يوجد يف اللغة الصينية حىت شعروا بعجزهم عن الن
مثال، عندما يسمع الطلبة الصينيون الراء والقاف والغني، يشعرون بأن ألفاظ . تقليدها وإجادا، مما يثري املشكلة من النفس

ظنون أم ال يستطيعون أن يلفظوا هذه األحرف، األمر الذي يترك حاجزا يف دراسة في. هذه األحرف الثالثة ألفاظ غريبة
ذلك من ناحية، ومن ناحية أخرى، توجد املشـكالت مـن العناصـر    . نطق اللغة العربية، ويؤثر على التعليم والدراسة

بة خربة وإحساس لفظهـا، ممـا   ألن بعض األحرف العربية الصعبة ال يوجد يف اللغة الصينية، فتنقص بعض الطل. اجلسمية

                                                
 .١٣٩ص شورات اإليسسكو، الرباط ، املغرب طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا ، من، )٢٠٠٣(، أمحد  طعيمة، رشدي)١(

املؤمتر الدويل لتعليم .تعليم وتعلم اللغة العربية يف ماليزيا بني التحديات والطموح ). ٢٠١١(أمحد باغدوانوأياد عبد اهللا، باشا أبو بكر،  )٢(
 .٩٦-٧٤ص ص  نبية ببكني، الصني،اللغة العربية آفاق وحتديات ماليزيا والصني، كلية اللغة العربية، جامعة الدراسات األج
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: التأثريات السلبية لأللفاظ الصينية يف تعلم نطق األحرف العربية : ثالثا. جيعلها يعجزون عن تدريب أعضاء النطق للفظها
مع وإذا يوجد نطق احد أحرف اللغة األم املتشاة . التأثريات االجيابية والتأثريات السلبية: متتاز تأثريات اللغة األم بوجهني

. حرف عريب ما خيتلف نطقه عن ذلك احلرف الصيين قليال، فيشوش ذلك حرف اللغة األم نطق احلرف العريب األصـلي 
بينما تظهر تـأثريات  . على ذلكن فال تستطيع اللغة الصينية أن تتخلص من التأثريات السلبية يف تعلم نطق األحرف العربية

أن الطلبة الصينيني يف العصر احلديث الذي يتخصصون بالعربية يلتحق باجلامعة االجنليزية السلبية يف السنوات األخرية، إذ 
عن طريق االمتحانات الصارمة، ومن بينها االمتحان االجنليزي، وقد درس الطالب اللغة االجنليزية قبل ذلك للفترة الطويلة 

 ظل هذه اخللفية، فتتأثر دراسة اللغـة  ويف. اليت تتراوح بني ست سنوات وعشر سنوات، فوضع املهارات االجنليزية اجليد
  . العربية باأللفاظ االجنليزية املماثلة

إن اللغة العربية ذاا معروفة بلغة الضاد، وهذا يدل من جهة على : اختالف النطق بني اللغة العربية واللغة الصينية األم -أ
تعلم اللغة العربية، يصـعب علـيهم أن يتقنـوا النطـق     بالنسبة إىل املبتدئني الصينيني يف . صعوبة النطق باألحرف العربية

أصـبح  " ط"، "ض"باألحرف العربية كلها بالطريقة الصحيحة رغم بذهلم جهودا بالغة، فنطق بعض احلروف العربية مثل 
ري متعسرا عليهم، مما اثر تأثريا سلبيا يف نفسيتهم وجعلهم ال جيرؤون على جماة الصعوبة، وذلك يتجسد يف خجل التعـب 

  . وعدم الرغبة يف مواصلة عملية التعلم
هناك شئ آخر هو أن تركيب اجلملة بني اللغتني خمتلف : اختالف تركيب اجلملة بني اللغة العربية واللغة الصينية األم -ب

ـ   اف علـى  إىل حد كبري، فاللغة العربية متيل إىل املبادرة إىل التعبري عن املركز املقصود يف ترتيب الكلمات، فيتقـدم املض
واملوصوف على الصفة، صاحب احلال على احلال، لكن جند اللغة الصينية األم عكس ذلك، فعلـى سـبيل   . املضاف إليه

، لكن أصبحت ترمجة هذه اجلملة إىل الصينية، ما يتبادل إىل ذهنه هو "ذهب إىل ميدان اجلامعة: "املثال، اللغة العربية تقول
وقد يرجع السبب إىل تبـاين  . هذا يتضح االختالف يف تركيب اجلملة يف اللغتني ومن. أن هذا الرجل ذهب إىل اجلامعة

فاملدرسون البد أن جنعلهم يتعودون على التحول والتنقل بني هاتني العقليتني عـرب طـرق   . عقلية الشعبني الصيين والعريب
جناح ذلك من خالل خربم املتراكمة، ومعظم املدرسني حياولون إ. معينة، لكن هذا صعب والسيما يف بداية عملية التعلم

  . لكن تنقصهم الطرق العلمية املدروسة
اخلرباء العرب املتواجدون يف أقسام اللغة العربية يف اجلامعات الصينية تـنقص بعضـهم   : عدم كفاءة اخلرباء العرب   -ج

، والسيما كيفية تدريس اللغة العربية وهذا يتمثل يف جوانب، األول ام ال يعرفون طرق التدريس احلديثة. كفاءة التدريس
الثاين أن . لغري الناطقني ا، حىت أن بعضهم ليست لديهم ممارسات تدريسية يف املدرسة، بل اخلربة التدريسية وفن التدريس

اخلرباء العرب يفتقرون إىل احلماسة وحب مهنة التدريس وحب الطالب ونية التبادل معهم بعد الدرس ومساعدم على 
الثالث أن دائرة معارفهم ضيقة، لنأخذ قسم اللغة العربية يف جامعـة الدراسـات الدوليـة    . املشاكل اللغوية املتنوعة حل

  .بشانغاي 
نظرا حملدودية املخصصات ألقسام اللغة العربية يف اجلامعات الصينية، فال تتوافر املوارد املاليـة  : نقصان املعامل اللغوية  -د

ية الكافية لغرض مترينات الطالب اللغوية، مما أفضى إىل تدىن مستوى الطالب اللغـوي متجسـدا يف   إلنشاء املعامل اللغو
فأصبحت كيفية بناء معامل لغوية كافية متشيا مع متطلبات الطالب املتزايدة مشـكل جتـدر   . ضعف االستماع واحلوار

  . بالبحث
هناك برامج تعاون ثنائية بني احلكومـة الصـينية   :لعربية تنقصان املساعدات املادية واملعنوية من قبل احلكومات ا -هـ 

واحلكومات العربية يف تبادل الطالب الوافدين، ونفذ بعضها بشكل منتظم وقد أتت بالنتائج املرجوة منها، لكن بعضـها  
ـ . اآلخر يبقي حربا على ورق ومل يترجم إىل فعل ة مل تـول  والسبب الرئيسي وراء ذلك أن بعض الوزارات العربية املعني

اهتماما الزما له، حىت أن هناك وزارة خليجية وضعت شروطا صارمة يف عملية اختيار الطالب الوافدين، مثل فرض شرط 
االجنليزي، فاملساعدات املقدمة من جهة احلكومات العربية ألقسام اللغـة  " TOFEL"احلصول على درجة يف اختبار 



- ١٨٩ - 

تليق مبكانة اللغة العربية يف اجلامعات الصينية ضئيلة جدا وال تليق مبكانة اللغة  العربية يف اجلامعات الصينية ضئيلة جدا وال
  .العربية بني لغات العامل بصفتها لغة عاملة يف هيئة األمم املتحدة

نقصان الترتيبات بني خمتلف أقسام اللغة العربية يف الصني يف تأليف الكتب املدرسية فرصدت كل من جامعة بكـني   -و
تكون هـذه  . لدراسات الدولية ببكني وجامعة الدراسات الدولية بشانغاي موارد لتأليف كتبها املدرسية مبفردهاوجامعة ا

اجلهود حممودة، لكن لكوا متناثرة، قد ال تأيت بالنتائج املرجوة، فبقية أقسام اللغة العربية يف الصني إما تستخدم الكتـب  
ؤلفة من قبل جامعة الدراسات الدولية ببكني، وإما الكتب املؤلفة مـن قبـل   املؤلفة من قبل جامعة بكني، وإما الكتب امل

  .جامعة الدراسات الدولية بشانغهاي، مما يزيد من صعوبة تنظيم االختبار اللغوي 
  :وميكن إمجال أهم عوامل التحليل االستراتيجى ىف النقاط التالية

عديد من الفرص املتاحة لتعليم اللغة العربية ىف الصني ، وميكن إمجاهلا هناك ال:الفرص املتاحة لتعليم اللغة العربية ىف الصني
توافق رغبة احلكومة الصينية والدول العربية ىف انتشار  -.انتشار اإلسالم ىف الصني وكثرة عدد املسلمني ا -:فيما يأتى 

 -.وزيادة اقبال الصينني على تعلم العربيـة  كثرة عدد السكان ىف الصني -.اللغة العربية، تدعيما للعالقات العربية الصينية 
وجود هيئات صينية  كاملؤسسات  -.توا فر اخلرباء واملعلمني العرب والصنيني ىف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا

 .التربوية و جلنة حبوث تدريس اللغة العربية وجممع اللغة العربية بالصني
قلة املساعدات املادية والدعم املعنـوى    -.قلة املواد املالية الصينية -:ة العربية ىف الصنيالتحديات الىت تواجه تعليم اللغ

غموض السياسة اللغوية لنشر اللغـة العربيـة ىف    -.تنافس اللغات االجنبية االخرى،وكفاءة براجمها -.من الدول العربية
االفتقاد للتخطيط اللغوى الفعـال وغيـاب    - .العرىب  ضعف تنفيذ التبادل والتعاون الثقاىف بني الصني والعامل -.الصني

  .نقص البحوث والدراسات العلمية ىف جمال التقابل اللغوى بني العربية والصينية -.استراتيجية التطوير
-: ميكن رصد نقاط القوة ىف تعليم اللغة العربية ىف الصني فيما يـأتى : نقاط القوة ىف نظام تعليم اللغة العربية ىف الصني
زيادة إقبال الطالب الصينيني امللتحقني بربامج تعلـيم اللغـة العربيـة    -زيادة عدد أقسام اللغة العربية ومؤسساا بالصني

االتفاقيات بني الدول العربية -منح اجلامعات الصينية درجة الدكتوراه ىف اللغة العربية وآداا-باملؤسسات التربوية ىف الصني
توافر املناهج الدراسية باملؤسسات التربوية ىف -تنوع مؤسسات تعليم اللغة العربية ىف الصني-اتوالصني ىف جمال تعليم اللغ

 .الصني
انب الضعف ميكن ال خيلو نظام تعليم اللغة العربية ىف الصني من جو:م تعليم اللغة العربية ىف الصنيجوانب الضعف ىف نظا

قلة توافر املعلمـني   -.املؤسسايت التربوية الصينية ىف تعليم اللغة العربيةضعف التنسيق والتكامل بني -:حصرها فيما يأتى
 -.ندرة مسايرة املناهج الدراسية للعصر احلديث وحياة الدارسني،وتلبية رغبام واحتياجام-الكفء ، وضعف تأهيلهم

صعوبة تعلـم األصـوات العربيـة     -.قصور توافر املعامل اللغوية-قصور نظام التقومي ، وافتقاده الختبار قياسى معيارى
والتدريب على .ندرة برامج تعلم مهارة التحدث للصينيني -.ندرة برامج تعلم مهارة استماع العربية للصينيني -.للصينيني

  .النطق العرىب السليم
ة اإلستراتيجية وضعت الدراسة أبعادا حمددة لعرض الرؤي:ير تعليم اللغة العربية يف الصنيالرؤية اإلستراتيجية لتطو ٤-٣

وجود كيان مؤسسى بالصني للتخطيط والتطوير لتعليم اللغة -:لتطوير تعليم اللغة العربية ىف الصني ميكن حصرها فيما يأتى
اجراء حبوث ىف مشكالت تعلم الصنيني اللغة  -.اجياد مصادر بديلة للتمويل مشروعات تعليم العربية للصينيني -.العربية ا

انشاء دبلوم اعداد معلم اللغة العربية للصـنيني ىف اجلامعـات    -.رامج ىف مهارات اللغة العربية للصنينيتصميم ب -.العربية
ابتكار سياسات حتفيزية للمتمييزين من الصـنيني املتقنـيني    -.جتديد نظم التقومي لربامج تعليم العربية للصينيني -.الصينية
 .للعربية

خاللنموذج التخطيط اللغـوي  لتخطيط والتطوير لتعليم اللغة العربية من وجود كيان مؤسسى بالصني ل: البعد األول
للسياسة اللغوية يف تعليم اللغة العربية وتشمل املنفذين واملهتمني بالعربية والتعريب اجلانب اإلداري : أوال : املقترح التاىل
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رارات، ورامسي السياسات، واجلامعات، النخبة، وأصحاب النفوذ، ورجاالت الدولة، وجمس الوزراء، وصانعي الق: من مثل
  : ويشتمل هذا اجلانب على ما يأيت. اجلانب التسويقي لتعليم اللغة العربية: ثانيا. واملدارس، والقطاع العام واخلاص

طـة  اخل: الثمن والتكلفة -٤. الصني: املكان -٣.إظهار أمهية اللغة ودوافع تعلمها: الترويج  -٢.اللغة العربية: املنتج  -١
  .الطالب الصينيني: األشخاص -٦. املالية
وتشتمل على من يربح ومن خيسر يف استعمال العربية وشيوعها؟ : للخطة اللغوية لتعليم اللغة العربية اجلانب السياسي:ثالثًا

. العربيـة  ومىت يربح ومىت خيسر؟ وملاذا يربح وملاذا خيسر؟ من يؤثر ومن يتأثر؟ ومن ينفر ومن جييب مبشروع تعليم اللغة
  . كيف نكسب الدعم املادي واملعنوي لتعليم اللغة العربية؟

على من يصنع القرار اللغوي، مـاذا يصـنع؟   : اجلانب املتعلق بوضع القرار املتعلق بالعربية ويشمل هذا اجلانب: رابعا
رسم السياسة اللغوية املتعلقة وكيف يقرر؟ ومىت خيالف ومىت يوافق يف السياسات اللغوية؟ وما وسائل القوة واإلقناع عند 

  بالعربية والتعريب؟ وما النتائج املترتبة على مشروع تعميم العربية والتعريب؟ وما الكلفة والفائدة لألمة واألوطان؟
  :إجياد مصادر بديلة للتمويل مشروعات تعليم العربية للصينيني: البعد الثاىن

إن احلكومات الطموحة يف العـامل  : االهتمام بنشر الثقافة العربية خارج العامل العريب عن طريق دعم تدريس اللغة العربية.
وعلى  -تنجح من خالل تطوير اقتصادها ونشر ثقافتها عامليا كإستراتيجية ثقافية من منظومة استراتيجياا، فالدول الغربية 

تم بتصدير ثقافتها العصرية ومع أن هذه الثقافة ينقصها العمق التارخيي، وتم كوريا  -كيةرأسها الواليات املتحدة األمري
خالل  –وتم الصني أيضا . اجلنوبية بتصدير ثقافتها املتميزة إىل اخلارج من خالل أفالمها وأغانيها اليت تعطى أحناء العامل

أمـا  . سست احلكومة الصينية العديد مـن معاهـد كونفوشـوس   بنشر ثقافتها الباهرة يف العامل، فأ –السنوات األخرية 
فرمبا يشغل باهلا إحالل السالم يف منطقة الشرق األوسط أو . احلكومات العربية فليس هلا أي جمهودات تذكر يف هذا اال

هـل  : هذا ، نتساءلانطالقا من . تطوير االقتصاد والتجارة على حساب االهتمام بنشر الثقافة العربية خارج العامل العريب
ميكن وضع ختطيط لغوي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من خالل منظمة مكلفة من قبل اجلامعة العربية أو تلك الدول 
اليت هلا إيرادات وافرة مثل اخلليجية منها بتحمل مسؤولية نشر الثقافة العربية يف العامل؟ أو تقوم الدول العربيـة بالتنسـيق   

ذا الصدد، فالغين منها يقوم بالتمويل، واآلخر يقوم بإرسال أكفاء متخصصني لتنفيذ اإلستراتيجية؟ إذا صممت والتعاون 
الدول العربية على القيام ذه املسؤولية ايدة، فأول خطوة جيب اختاذها هي القيام بدعم تدريس اللغة العربية خارج العامل 

مث فيجب أن تم الدول العربية كأمة ذات لغة واحدة ودين واحد وثقافة واحـدة   العريب، ألن اللغة حاملة الثقافة، ومن
  . بنشر ثقافتها الباهرة يف اخلارج

  :إجراء حبوث ىف مشكالت تعلم الصنيني اللغة العربية: البعد الثالث
تمامات البـاحثني علـى   إن عدد األحباث والدراسات حول جمال تعليم اللغة العربية للطالب الصينيني ينبغى ان تركز اه 

ويعين هيكل علم اللسانيات تركز الدراسات التعليميـة  . طرائق التعليم من حيث هيكل علم اللسانيات واملهارات اللغوية
  . على أساس فروع علم اللغة أو اللسانيات مثال األلفاظ أو التصريف والقواعد وغريها من مواضيع علم اللغة

إن املهارات اللغوية هي القدرات الالزمة الكتساب اللغة :مهارات اللغة العربية للصنينيصميم برامج ىف   :البعد الرابع
االستماع أو احملادثة أو القراءة أو اإلنشاء أو الترمجة الكتابية والشفوية، وينبغى يف الصني ان تتوجه : أو تعلمها وإتقاا مثل

ىل وضع برامج الكترونية لتعليم املهارات بطريقة تفاعلية باسـتخدام  األحباث العلمية يف جمال تعليم مهارات اللغة العربية ا
  .املنهج التواصلى
خلق فرص العمل ملن يتقن اللغـة  :بية للصنيني ىف اجلامعات الصينيةإنشاء دبلوم اعداد معلم اللغة العر: البعد اخلامس

الثقافية والدينية ، فالطالب اجلامعيون الذين يتعلمـون  العربية يف امليادين املختلفة مثل الدبلوماسية واالقتصادية والتجارية و
فمدى حتقيق ذلك . اللغات األجنبية وآداا كتخصص دائما يأملون يف احلصول على فرص العلم اليت تستخدم اللغة العربية

دم فيه العربيـة  إذا وجد طالب جامعي ما يف الصف الرابع عمال يستخ. يعترب مقياسا آلفاق تدريس اللغة العربية يف الصني
إذا لقى ختصص اللغة العربية يف سوق . كوسيلة للرزق، فهذا مبثابة تشجيع لطالب الصف الثالث حىت طالب الصف األول
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من حسن احلظ أن ختصص اللغة العربية يتزايد اإلقبال عليه يف . العمل برودا، فها مبثابة صدمة للطالب يف قسم اللغة العربية
عظم طالا ينخرطون يف سلك الدبلوماسية والتجارة اخلارجية والعمالة املصدرة والصحافة بعـد  سوق العمل الصينية، وم

حسب إحصاءات قسم اللغـة  % ٤٠خترجيهم، لكن من املؤسف أنه يتبقى منهم طالب آخرون نسبتهم إىل الكل حوايل 
ص عمل كافية للداللة على قيمة تعلـم  لدى جيب أن ختلق هلؤالء الطالب فر. العربية جبامعة الدراسات اللغوية بشنغهاي

  . اللغة العربية، وليس العكس ويبدو األمر أكثر إحلاحا يف ظل األزمة االقتصادية العاملية احلالية
  : لربامج تعليم العربية للصينينيجتديد نظم التقومي: البعد السادس

هل من الضروري تنظيم اختبارات : درجات خمتلفةتنظيم اختبارات موحدة عامليا للمستوى اللغوي لغري الناطقني ا وعلى 
فاالجنليزيـة  . لتمتد أنظارنا إىل لغات العامل األخرى". نعم"موحدة عامليا للمستوى اللغوي لغري الناطقني ا؟ اجلواب هو 

فاالختبارات املوحـدة  بعيدا عن املكاسب املادية، . واليابانية واألملانية والفرنسية والصينية كلها هلا اختبارات موحدة عامليا
ميكن أن حتقق أهدافا سامية مثل رفع مكانة اللغة العربية يف العامل ، ونشر الثقافة العربية اإلسالمية، وبالتايل زيادة التبادالت 

  . واالتصاالت من خارج العامل العريب
  :ابتكار سياسات حتفيزية للمتمييزين من الصنيني املتقنيني للعربية: البعد السابع

إنشاء صندوق بني خمتلف الدول العربية لدعم تدريس اللغة العربية يف الصني واالهتمام بإرسال خرباء أكفاء لتحمل مهمة  
تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، فمع ازدياد التعاون بني الصني والدول العربية يف مجيع ااالت، لقيت اللغة العربية 

، فأقبل الطالب على تعلمها، بل ويتدرج بعضهم إىل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية أو آداا رواجا بني اجلامعات الصينية
نظرا هلذا اإلقبال وهذه احلماسة يف تعلم العربية يف الصني، هل يصبح مـن الواجـب أن   . أو الدراسات الشرق األوسطية

؟ الواقع أن بعثة جامعة الدول العربية تم اهتماما بالغا تفكر احلكومات العربية يف إنشاء صندوق لدعم تدريس اللغة العربية
بالتبادالت بني الطرفني، وقد اختذت بعض الترتيبات، لكن، أظن شخصيا أن هذه االهتمامات ال تكفي والترتيبات ال تفي 

فإنشـاء  . ل عملية مثمرةباحلاجات املتزايدة، وجيب أن تترجم حسن النية يف توسيع التعاونات الثقافية بني الطرفني إىل أفعا
أضف إىل ذلك االهتمام بإرسال خرباء أكفاء لتحمل مهمـة  . صندوق لدعم تدريس اللغة العربية رمبا يكون أجدى وأفيد

  . تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، والسبب قد سبق توضيحه
  

  :اآلليات الىت توصى الدراسة بتطبيقها
لتنسيق سياسات األقطار العربية وجهودهـا يف  . العربية لدى جامعة الدول العربية الدعوة إىل إنشاء جملس أعلى للغة -١

 .النهوض باللغة العربية
دعوة الدول العربية إىل اختاذ قرار ملزم باستخدام اللغة العربية يف كل ااالت وخمطط مرحلـي ال يتجـاوز عشـر     -٢

 .سنوات
ات أمهية تعلم وسائر مكونات اتمع املدين إىل العمل اجلاد علـى  دعوة احلكومة الصينية واملنظمات واهليئات واالحتاد -٣

اللغة العربية للصينيني من أجل التواصل مع الدول العربية وتنمية االقتصاد الصيين وحتسني العالقات السياسية، وذلـك  
امعات ووسائل اإلعـالم  بكل الوسائل والنطق املمكنة مبا فيها املهرجانات ورفع الشعارات والتوعية عرب املدارس واجل

 .ونوادي الشباب والثقافة
دعوة اجلامعات ومراكز البحوث العربية إىل مزيد العناية باللسانيات احلاسوبية حبثا وتطبيقا وتدريسا وتـأهيال، مبـا    -٤

 .يساعد على تعليم اللغة العربية للناطقني بغيها
العربية يف جمال تعلم اللغة العربية وتوثيـق العالقـات   دعوة اجلامعات الصينية لرفع مستوى االتفاقيات مع اجلامعات  -٥

 .الثقافية
دعم اجلهود اليت تبذهلا اامع واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وأجهزا املختصة يف جمال نشر اللغـة العربيـة    -٦

 .لألجانب
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جعل املتعلم حمور العمليـة التعليميـة،   ضرورة تطوير طرائق تدريس اللغة العربية لألجانب وأساليبها وذلك يف اجتاه  -٧
وإكسابه املهارات اللغوية األساسية متكاملة، وتنمية قدراته على استخدام اللغة أداة طيعة للتعبري الوظيفي واإلبـداعي  

 . حتدثا وكتابة
يف ـا  بعث فريق عريب متخصص يف تدريس اللغة العربية لألجانب من مهامه رصد التجارب الصينية الرائدة والتعر -٨

 .وتأمني تعاون تربوي فعال بني األقطار العربية والصني يف جمال تدريس اللغة العربية لألجانب
تنظيم العالقات العريب الصينية يف جمال تدريس اللغة العربية أدوار كل األقطار العربية يف وضع املنـاهج والتخطـيط    -٩

 . اللغوي
مقدمتها اجلامعات واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم واملنظمـة   ويف  –دعوة اجلهات الوطنية واإلقليمية املعنية  -١٠

 . إىل االهتمام بنشر اللغة العربية بني الناطقني بغريها وخاصة يف الصني –اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
 . ضرورة دراسة جهود املسلمني الصينيني يف نشر اللغة العربية، وثقافتها يف الصني -١١
 . ضرورة الكشف عن األغراض والدوافع الصينية يف تعلم اللغة العربية وتنميتها -١٢
ضرورة وضع خطة إستراتيجية قابلة للتنفيذ، لنشر اللغة العربية وثقافتها يف الصني تسايرا مع تطور العصر اجلديد ومنو  -١٣

 . العالقات العربية الصينية
إىل التطوير، ومعاونة الدول العربية لدعم اجلهات واملنظمات التربوية يف  إن تعليم اللغة العربية يف الصني ال مازال حيتاج -١٤

وتزويدهم اجلهات واملنظمات التربوية يف الصني باملناهج . عالج مظاهر الضعف اللغوي يف معلم اللغة العربية للصينيني
 .ملادي واملعنوي هلاواحلديثة واخلرباء واملتخصصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، والدعم ا

ضرورة دعم مشاريع التأليف والترمجة يف حقل الثقافة اإلسالمية واللغة العربية سواء يف اجلامعات الرمسية أم يف املدارس  -١٥
 . العربية اإلسالمية األهلية

 . ضرورة دعم مشاريع البحوث العلمية يف معاجلة صعوبات تعلم اللغة العربية يف الصني -١٦
اللغة العربية يف اجلامعات الصينية واامع األكادميية بإنشاء مراكز تعلم اللغة العربية وثقافتها حيث ضرورة دعم كليات  -١٧

 . أن دعم العرب هلذه اجلهات ضئيلة جدا بالنسبة إىل الدول األخرى مثل الغرب واليابان يف دعم مشروع نشر لغام
تشجيع املسامهني البارزين مسلم أو غري مسلم علـى القيـام   ضرورة إنشاء صندوق الثقافة اإلسالمية واللغة العربية ل -١٨

 . بالبحوث والتطوير يف حقل نشر الثقافة اإلسالمية واللغة العربية
ضرورة القيام بالدورات وفتح مواقع اإلنترنت لنشر الثقافة اإلسالمية وتعليم اللغة العربية للنـاطقني باللغـة الصـينية     -١٩

 . بأحسن طريقة
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نبأٌ مل يأت عليه اإلخباريون العرب ال من قريب وال من بعيد، وهو أنّ قرب سعد بن أيب وقاص يف مدينة كـانتون يف  
إذن، فإنّ هجرة سعد . ، وكذلك ابنه)١(نبأٌ أتانا من الصني نفسها أنّ قرب سعد بن أيب وقاص يف الصني .أقصى شرق الصن

أيب وقاص إىل الصني أصبحت حقيقة ال مراء فيها، وال سيما أنه ال يوجد قرب معروف لسعد بن أيب وقاص يف املدينـة   بن
  .املنورة، أو مكّة، أو الكوفة، أو أراضي العراقني، أو بالد الشام، أو إيران

  داخل ضريح سعد بن أيب وقاص  منظر عام لضريح قبة ابن سعد بن أيب وقاص
  :٢٠١٠) أيلول(سيتمرب  ١٤شبكة األنترنت جند املقال التايل واملؤرخ يف ويف 

 الصني ترمم قرب سعد بن أىب وقاص ألمهيتهالتارخيية
أعيد افتتاح قرب الصحابياجلليل سعد بن أيب وقاص يوم االثنني وسط مرامساحتفالية دينية مهيبة بعد أن استغرقت 

 .)٢(جنويب شرق الصني)امسها القدمي كانتون(يتشو أعمال ترميمه ستة أشهر يف مدينة قوان ج

 
وحضر احلفل وانغ ون جيه رئيس اجلمعية اإلسالمية يف قوان جيتشو، الذي قال أنترميم هذه القرب التارخيي يلعب دوراً 

الدينية لعشرات العربيةاليت تضرب جذورها يف عمق التاريخ ويف تقدمي افضل اخلدمات  -اجيابياً يف جتسيد الصداقة الصينية 
وسعد ابـن أيب   .نوفمرب املقبل١٢اآلالف مناملسلمني املشاركني يف األلعاب اآلسيوية اليت ستنطلق فعالياا يف املدينة يوم 

وهو أول داعية عريب مسلم معترف به عند املؤرخني الصينيني، ومن هنا ميكن القول وقاص أحد صحابة الرسول حممد 
ويعد القرب، الذي يعود تارخيه  . ني وصاحب الفضل الكبري يف نشر الدعوة اإلسالمية يف البالدأنهمؤسس اإلسالم يف الص

عاماً، أثراً مهماً على امتدادطريق احلرير البحري الذي بدأ من قوان جيتشو، وجيتذب املسلمني الصينيني  ١٣٥٠إىل ما قبل 
وبفضل أعمال اإلصالحوالترميم توسعت مسـاحة   .اعية العظيمواألجانب يومياًلزيارته والدعاء هلذا الصحايب اجلليل والد

متراًمربعاً، وبنيت قاعة صالة جديدة يف القرب من أجل الوفاء  ١٩٩٥متراً مربعاً مع بلوغ مساحته البنائية  ١٠٧٧القرب إىل 
  . باحتياجات املسلمني أثناءفعاليات األلعاب اآلسيوية

                                                
 .املدير العام ملؤسسة مشأل للدراسات اللغوية والتارخيية) ∗(

ومها من أهم املراجع . ٤١٢وفيليب حيت، تاريخ العرب، ص . ٢٤، ص)تدمر(حممد علي مادون، تفاعالت حضارية على طريق احلرير ) ١(
  .للتحقيق بذلك يف بدايات القرن الواحد والعشرين احلايلوذلك قبل ذهاب جملة العريب  ١٩٩٠اليت وصلتنا منذ عام 

، واملوجودة جنوب شرق الصني يف مقاطعة امسها )كانزو(واليت تسمى اليوم ) Canton(مدينة كانتون ): األنترنت(جاء على الشابكة ) ٢(
)Guangdong .(ًويقطن املدينة ثالثة ماليني نسمة، وتعترب مركزاً جتارياً وصناعياً كبريا. 



- ١٩٤ - 

يس اجلمعيةاإلسالمية يف قوان جيتشو أنّ القاعة تتسع لثالثـة آالف مصـلّ،   وذكر وانغ قوان شيويه اإلمام ونائب رئ
العدد اليومي للمصلني هنا يتراوح بني مثانية آالف وعشرة آالف شخص، وبناء هذه القاعة يسهل عليناتقـدمي  " مضيفاًأنّ 

س مصلحة الشؤون القومية باملدينـة  وأفاد خه وي نائب رئي". اخلدمة الدينية للمسلمني، السيما يف فترة األلعاب اآلسيوية
بأنهسيتم ختصيص أماكن خاصة للنشاطات اإلسالمية يف قرية الرياضيني، مؤكداًأنّ املدينةتويل بالغ اهتمامها بتقدمي اخلدمة 

  . الدينية للمسلمني الصينيني واألجانب الذين سيتدفقكثريون منهم إليها أثناء فعاليات األلعاب اآلسيوية
  :١/٦/٢٠٠١تاريخ  ٥١١جملة العريب يف العدد وورد يف 

لتجوب مدن وقرى ) العريب(ذهبت , وي خاي دونغفي رحلة طويلةوممتعة: عدسة: العرب كانوا هنا:جنوب الصني
منارات مساجد وقباب لرجال صاحلني وشواهد قبور ومراصـد  , الصني باحثة ومنقبة عن مآثر العرب التيتركوها خلفهم

مسـطّرين يف  , عراقة هذه األمة وحيويتها ودليالً رائعاً لقرون من التواصل والصداقة مع أهاللصنيتشهد كلهاعلى , فلك
كتب التاريخ أول حوار للحضارات والثقافات عرفته البشرية لتنهضشاخمة مساجد العرب وقباب أوليائهم جنباً إىل جنب 

  .بل والسكانية فيالصني, قافية واالقتصادية واالجتماعيةاملعابد البوذية والطاوية املهيبةمتأثرين ومؤثرين يف البىن الث
صيين امتد أكثر من ألفعام تاركاً خلفه الكثري من الشـواهد األثريـة    -ويف حماولة ملتابعة وتغطية حوار عريب إسالمي 

سحر األسـاطريتعريفاً  قررتالعريب الدخول إىل هذا العامل الغامض املعبق برائحة التاريخ و, واملخطوطات والوثائق التارخيية
بعظمة العرب وتذكرياً للناس بضرورة الوعي بتارخيهم وأمهية احلفاظ عليهوإسهاماً يف تسليط الضوء على حوار احلضارات 

فقـد   ,وقبله بكـثري , بل كانوا هناك قبل ظهور اإلسالم, إذن كان العرب هناك .والثقافات القدمية يف زمن قدمي وصديق
الفريد الذي يربط الطريق التجاري القدمي بني بالد البحراملتوسط والشرق األقصى االتصـاالت  سهل موقع جزيرة العرب 

كما ساعد فتح طريق احلريرالقدمي يف حوايل القرن الثاين قبل امليالد على زيادة االتصاالت بني الصني , بني الشرق والغرب
  .وبالدالعرب

) م.ق ٩١(وكتابالسـجالت التارخييـة   ) م٢٢٠-م .ق٢٠٦(ن ونستدل من املصادر الصينية ككتاب تاريخ أسرة ها
وإن , أن هنالك اتصاالت بني الصني والعرب قبل اإلسالم, ملروج الذهب أليب احلسناملسعودي -وكذلك املصادر العربية 

يف حوايل  كما رصد وفد من بالد العراق يف البالطالصيين, مدنا كمدن عمانواحلرية قد ذكرت يف املصادر الصينية القدمية
وكانت املرةاألوىل اليت يرى فيها الصينيون هذا الطائر وال يزالون , وقد قدم الوفد طائر ببغاء هدية لإلمرباطور, م١٢٠عام 

قد أقاموا حمطاتلالسترشاد علـى   -سادة البحار يف ذلك الوقت  -وكان جتار عمان واليمن  ) .باباغا(يطلقون عليه اسم 
بل إن جالية عربية كانت موجودة يف مدينـة  , نئ شبه اجلزيرة العربية وموانئ الصيناجلنوبيةطول الطريق البحري من موا

ويؤكد عدد من املصادر التارخيية الصينية والعربية مثل مـروج    .م٣٠٠قوان جيتشو يف جنوب الصني يف وقتسابق لعام 
كما يعتقد أبنهاية القرن الرابـع  , لصنيالذهب ألبياحلسن املسعودي أن سفن العرب كانت تقوم برحالت مباشرة إىل ا

بل إن أعداداً كـبرية مـن العـرب    , وبداية القرن اخلامس امليالديني كانت سفن الصني تصل إىل مصبنهر الفرات وعدن
باإلضـافة إىل جاليـة   , م٥٥٧-٣٨٦والفرس واهلنود كانت تقيم يف بعضاملدن الصينية إبان فترة مملكـة وي الشـمالية   

-٦١٨(كما كان هناك رعايا عرب ضمنرعايا أسـرة تـانغ   ,  منطقة لويانغ املعروفة اآلن مبحافظة هونانعربيةكبرية يف
وكانت هلم نشاطات جتارية باإلضافة إىل صناعات صغرية حيثأقاموا مصنعاً مبدينة قوان جيتشو وذلك يف حـوايل  ) م٩٠٧
 .هـ ١م أي سنة ٦٢٢عام 

  :ستقراءوهنا ال بد لنا من السؤال، التحليل واال
= هــ   ١٦عـام  ) ١(سعد بن أيب وقاص صاحب وقائد معركة القادسية يف العراق ما بني العرب املسلمني والفرس -١

 ).راجع احلاشية يف تفصيل معركة القادسية. (م ٦٣٧

                                                
لقد استمرت أحداث املعركة أربعة أيـام مـن عـام    : ، بلغراد، ما يلي٢ورد يف كتاب حممد باقر احلسيين، بانوراما معركة القادسية، ط) ١(

, فكان قاصـماً للظهـر  ) القادسية(أما اليوم الرابع وهو ) أرماث وأغواث وعماس(ثالثة أيام منها فاصلة عرفت على التوايل , م٦٧٣/هـ ١٦
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ا جاءت من , وحوادثها, وهذه األمساء الثالثة هلا عالقة بأيام املعركة, وانتصر احلق, زم الفرسحيث اا العسكرية حيث أالرمـث  (وإمدادا

, يا سعد ال يغرنك من اهللا:[قائداً يف اجليش قال له] سعد بن أيب وقاص[وبعد تعيني اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ). والغوث والعمس
فإن اهللا ليس بينه وبني أحد نسب , ولكنه ميحو السيئ باحلسن, ال ميحو السيئ, يل خال رسول اهللا وصاحب رسول اهللا فإن اهللا عز وجلإن ق

فانظر األمـر،  , ويدركون ما عنده بالطاعة, يتفاضلون بالعافية, اهللا رم وهم عباده, ووضيعهم يف ذات اهللا سواء, فالناس شريفهم, إال طاعته
  .له خميلة حتسب حساب كل شيء, وكان سعد قائداً ممتازاً له قابلية ظاهرة يف إعطاء القرارات السريعة]. اخلري الصرب فعتاد

وكان سعد . وقد عينه ملكه اجلديد يزدجر الذي عقد العزم على حماربة العرب, وكان الفرس يقودهم القائد املخضرم رستم:القيادة الفارسية
وكان املثىن قد بعث بوصية قيمة إىل , ثىن بن حارثة الشيباين الذي تويف متأثراً من جراحه اليت أصابته يوم معركة اجلسرقد تسلم القيادة من امل

وقد اتبع ]. خالد بن عرفطة[جعل خليفته , وبعد أن نظم جيشه تنظيماً عسكرياً هائالً ووزع املهام. سعد قبل وفاته شرح فيها موجز جتاربه
, ومسؤوالً عن الوعظ واإلرشاد, وقاضياً, وكان اخلليفة عمر بن اخلطاب  بعث إىل اجليش األطباء). عشرة عشرة(سعد نظام األعشار 

أربعة أميال عن (ومع وصول اجليش العريب إىل القادسية من العذيب . منها األمور املعاشية للجيش وعوائلهم, كما أمن بقية اخلدمات, ومترمجاً
وأرسل مفرزة حامية ] أما القادسية فهي مدينة بناها العرب بعد معركة القادسية) قادس(وردت يف املصادر [ )قادس(نزل قديس ) القادسية
مثانية أميال عن (كما أرسل رجاالً إىل احلرية ) موضع القادسية اليوم] (وهو فرع من الفرات[إىل قنطرة ر العتيق ) زهرة بن عبد اهللا(بقيادة 

حيث ظلت القوات العاملة حتت أمرة سعد موزعة مدة أكثر من ثالثة شهور على . وحالة اجليش الفارسي ,الستطالع حركات) القادسية
وجاء هذا العمل تنفيذاً ألوامر اخلليفة عمر بتوزيع قواده يف املنطقة بكتابه املوجه إىل , ميل مربع ٢٠٠منطقة فسيحة تقدر مساحتها حبوايل 

وهو منـزل رغيب , وملا يريدونه من تلك األصل, ملادم, وهي أمجع تلك األبواب, يف اجلاهلية والقادسية باب فارس: [.. سعد جاء فيه
على أنقاا ويكون الناس بني احلجر واملدر على حافات احلجر ) معسكرات قواته(دونه قناطر وأار ممتنعة فتكون مساحلك , خصيب حصني
  ]. وحافات املدر

ومحل راية الفرس , ألف مقاتل ١٢٠وعبأ رستم جيشه الذي قدر حبوايل , لقد استعد الفريقان للحرب):اثأرم(اليوم األول : أحداث املعركة
وعليهما الصناديق والرجال كـي  ) مثانية عشر يف القلب ومخسة عشرة يف اجلنبتني(فيالً  ٣٣املكون من ,  ورتب فيلقه املدرع, مدعياً بأمهيتها
وقد اختذ مقره العسـكري يف قصـر   , ولكن مل مينعه املرض من اإلشراف على القتال, ذا الوقت مريضاًكان القائد سعد يف ه, تقوم باهلجوم

وفيها أوامره إىل مساعديه من قـادة  , )أرماث(فكان يرمي بالرقاع من مكانه املرتفع , يوجه منه جيشه, على مقربة من ميدان املعركة, قديس
كانت املعركة ).احلطيئة(ومن الشعراء , )عمرو بن معد يكرب(ن ذوي الرأي والنجدة ومنهم وأرسل سعد إىل سادة العرب م. اجليش لينفذها

اآليـة  (بعد أن طلب سعد من مجيع الفصائل املقاتلة تالوة آيات الذكر احلكيم من سورة األنفـال  , هـ بعد صالة الظهر١٦يوم االثنني عام 
وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا * منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتنييا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال ان يكن ): [٦٣

قد أمر قائـد قواتـه يف    كان اخلليفة عمر ):أغواث(اليوم الثاين . كان سعد يف قصر قديس يراقب القتال من علٍ]. بأم قوم ال يفقهون
فأرسله بقيادة هاشم بن عتبة بن أيب , وكان عدده ستة آالف فارس, لعراق من اجلندأهل ا) ليغيث(أن يرسل إليه , أبا عبيدة بن اجلراح, الشام
وأمرهم القعقاع أن يتقـدموا إىل  , وصلت هذا اليوم بقية النجدات من الشام):عماس(اليوم الثالث . وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو, وقاص
لتجديد اهلمم يف اجلند العريب الذي مضى عليه يومان وهو يف قتال , هلم ذلك اليوموهذا التدبري ضرورياً , ومع كل مائة راية, )مائة مائة(الناس 

, وأحاطها الفرس بالرجال حيموا مـن األذى , وقد عادت الفيلة ثانية إىل ميدان ا ملعركة, كان القتال شديداً بني اجليشني.مستميت مع الفرس
لذلك طلب سعد إىل القعقـاع  , أبيض واآلخر أجرب, ويقود الفيلة فيالن, دمريهووجهوها إىل قلب اجليش العريب لتقسيمه كي يسهل عليه ت

وكذلك تقدم , وقطعاً مشفره, )يف يوم عماس(فتقدما حنو الفيل األبيض وطعناه يف عينيه برحمني فأعمياه , وأخيه عاصم أن يعاجلا هذين الفيلني
فيدفعه الفرس بالنخس ملقاتلـة  , فصار جيول بني اجليشني بدون توجيه له, مشفره الربيل ومحال من قبيلة أسد إىل الفيل األجرب وأعمياه وقطعا

واستمر القتال طوال النـهار إىل أن اشـتد   . وخلت الساحة منها, فوقع فيه وتبعته الفيلة الباقية) املتفرع من الفرات(فأجته حنو العتيق , العرب
وقد متكن العرب من , وصاح القعقاع بالناس أن يصربوا, اشتد القتال واستمر):القادسية(اليوم الرابع ).اهلرير(ومسيت تلك الليلة بـ , الظالم

يف ذلك الوقت هبت رياح جنوبية قلبت مرصـد  , وقد اقتدى اجليش بكتبة القعقاع للوصول إىل مقر رستم, خرق اجليش الفارسي وتشتيتهم
فحـاول  , فجرحـه , فضربه بالسيف ] هالل بن علقمة[ل أحد البغال فرآه وحاول ستر نفسه فاستظل بظ, رستم وجرفته إىل العتيق ورمته فيه

وقد بقي .إذا جن عليهم الليل دوي النحل, وأثناء املعركة كان اجليش العريب يدوون بالقرآن). قتلت رستم ورب الكعبة(اهلروب فقتله ونادى 
فوصـل  , جاءت األوامر إىل سعد بالتوجه إىل املدائن إلمتام التحريـر  مث, اجليش العريب يف القادسية بعد انتصارهم  على الفرس حوايل الشهرين

مث توجهوا إىل مدينة , فهزمهم العرب من مجيع هذه األماكن, وما جاورها حيث جتمعت فلول القادسية ورؤساء الفرس, الغزاة الفرس إىل بابل
وبعدها توجه سعد إىل املـدائن  , فسقطت هي األخرى بيد العرب, سواملقابلة لطيسفون عاصمة الفر, الواقعة على ضفة دجلة الغربية) رسري(

 .مث زحف إىل جلوالء فاحتلها يف العام نفسه, م٦٣٨/هـ ١٧فحررها عام 
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راجـع  ). (م ٦٥٧= هـ  ٣٥(عام  هل حضر سعد بن أيب وقاص الفتنة األوىل ملقتل اخلليفة عثمان بن عفان  -٢
 ).١)(احلاشية للتعريف عن مقتل عثمان

، واليت كان ، ومعاوية بن أيب سفيان وهل حضر سعد بن أيب وقاص الفتنة الثانية ما بني علي بن أيب طالب  -٣
 ٦٣٧= هـ  ١٦(على ر الفرات واليت كانت بعد معركة القادسية ) م ٦٥٨= هـ  ٣٧عام (ذروا معركة صفّني 

 ).م
القاتل واملقتـول يف  (ويف هذه الفتنة نتصور أنه فضل االعتزال عن هذه الفتنة عمالً بالتربية اليت أحاطت بكيانه اإلمياين  -٤

 ).النار
لم لَم يحارب سعد بأفكاره اإلسـالمية  : والسؤال املطروح. كانت معروفة يف الصني) كالبوذية(ال شك أنّ األديان  -٥

 .ع يف الصني؟حني كان له أتبا
كانا وهل بوذا أو كنفوشيوس. العصبية هذا األمر حيملنا على أنّ األديان يف الصني كانت متفتحة يف أفكارها، بعيدة عن

ورسالً قد قصصناهم عليك من قبـل ورسـالً مل   {:١٦٤فقد جاء يف القرآن الكرمي، يف سورة النساء، اآلية . من األنبياء
إنا أرسلناك بـاحلق  {: ٢٤، كما جاء يف القرآن الكرمي، يف سورة فاطر، اآلية }سى تكليمانقصصهم عليك وكلم اهللا مو

من اهتـدى فإمنـا   {: ١٥، وجاء يف القرآن الكرمي، يف سورة اإلسراء، اآلية }بشرياً ونذيراًوإن من أمة إال خال فيها نذير
كما نتصـور أنّ  .}ا معذبني حىت نبعث رسواليهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة وزر أخرى وما كن

لذلك فضل . سعد حاول اإلصالح وفشل، لذلك فضل االعتزال، فكان أول معتزل حقيقي ينطبع عليه مدلول هذه الكلمة
  .الرحيل

. رحيله كال االحتمالني قائم، حيث ال منلك وثائق عن.هل كانت هجرته إىل إقليم كانتون براً أم حبراً؟: والسؤال املطروح
قبل اإلسالم، وأما عن طريق البحر فلدينا وثائق مكتوبة عـن  ) طريق احلرير(فأما طريق الرب فكان معروفاً مبا يسمى اليوم 

  . صلة الصني بالعراق عن طريق اخلليج يف العصور القدمية
  
  
  
  
  

                                                
ومن أهم الفتوحات يف . بسبب فتنة بدأت قبل عام من مقتله) م ٦٥٧= هـ  ٣٥(، وقتل عام )م ٦٤٥= هـ  ٢٣(اخلالفة عام  استلم عثمان ) ١(

  .اإلسكندرية، وإفريقيا، وقربص، وفارس: خالفته
، أي مصر )والبصرةمصر، والكوفة، (، وحرضوا الناس على الثورة يف بدأت الفتنة إلثارة الشبهات حول سياسة عثمان : وتقول املراجع

فرجعوا إىل . وثاروا للمدينة وطالبوه بالتنازل، فاجتمع عثمان م يف املسجد وفَند مفتريام، وأجاب على أسئلتهم، وعفى عنهم. والعراق
ورجعت . ن سبأ اليهودي األصلبالدهم، لكنهم أضمروا الشر وتواعدوا على احلضور ثانيةً إىل املدينة لتنفيذ مؤامرم اليت زينها هلم عبد اهللا ب

 ٢٠(وقد أنكر عثمان الكتاب، لكنهم حاصروه يف داره . الفرقة اليت أتت من مصر وادعوا أنهم وجدوا يف الربيد كتاباً بقتل زعماء أهل مصر
ة حبمايته، لكنهم ضربوها بالسيف ، ومنعوه من املاء والصالة يف املسجد، إىل أن تسلّقوا احلائط ودخلوا عليه، فقامت زوجته نائل)يوماً ٤٠أو 

  .فقُطعت أصابعها، ومتكّنوا منه وقتلوه وهو يقرأ القرآن
أرسل احلسن واحلسني ومعهم ماء وسيفان، وأرسل الزبري ابنه، وبعث طلحة ابنه،  ومن اجلدير بالذكر أنّ بعض املراجع تقول أنّ علي

  .لوا على عثمانوبعث عدد من الصحابة أبناءهم مينعون الناس من أن يدخ
إالّ أنّ هذه الوقفة ال . علي والزبري على سبيل املثال: وهنا نقف وقفة العابر لنقول أنّ اسم سعد بن أيب وقاص مل يظهر بني أمساء الصحابة كـ

  .هذه الفنت تقف دليالً قاطعاً على عدم اشتراك سعد بالدفاع عن عثمان، لكن رحيل سعد إىل الصني ال بد أنه كان سبباً العتزال
  .، إالّ أنه رجع بعد مساع رد عثمان)معارضاً(ومن الغريب أن جند ابن أيب بكر الصديق يتسلّق احلائط ويدخل على عثمان 
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  )Concise Atlas Of World History(من أطلس العامل التارخيي 
وهي تصل شبه اجلزيرة العربية باهلند، واهلند الصينية،  بعد امليالد ٢٠٠املواصالت البحرية منذ عام يظهر فيها طرق 

  والصني
  

  
  
  
  
  
  
  

  )Concise Atlas Of World History(من أطلس العامل التارخيي 
  خريطة تبين صالت العامل العريب مع توضعاته السكّانية الوافدة

  وتظهر مدينة كانتون يف اخلريطة
ويف هذا النبأ أنّ سعد بن أيب وقاص وصل . وحنن نعلم مجيعاً أنّ اإلسالم انتشر يف شرق آسيا عن طريق التجار الدعاة

  :إىل كانتون داعياً، نستطيع أن نقرر أنّ سعد بن أيب وقّاص كان
 ).راجع احلاشية يف تعريف املعتزلة). (معتزيل الفتنة(، وهو شيخ )١(أول معتزل للفتنة -١
 .أول داعية لإلسالم متسلّحاً بالقرآن والقدوة احلسنة أنه -٢

أخرياً، أقول أنّ هذا املوضوع حيتاج إىل دراسة على مستوى رسالة ماجستري أو دكتوراه لنقف على حقائق أكثر واقعية 
  .وبعيدة عن الظن واالستقراء كما كان هذا البحث

   

                                                
 لكن هذه الكلمة فقدت مدلوهلا، بل ما لبثت هذه اآلراء ومعتقديها أن. العدلية، وغريهم - الوعيدية، ج -القدرية، ب -أ: املعتزلة أنواع) ١(

ومناصريهم ) وليس املذاهب(فقدوا مدلول االعتزال ودخلوا يف صراعات ال طائل هلا، فكثر الضرب والوجع ما بني أتباع هذه اآلراء الفكرية 
  .وقد متيزوا بتقدمي العقل على النقل]واصل بن عطاء[واملعتزلة مجيعاً ينسبون إىل . ومنتقديهم

  :اخترناوكون أنّ املصطلح أساسي يف مدلوله، لذلك 
 .الوعيدية، والعدلية، والال أدرية: إبقاء مصطلح املعتزلة كما هو معروف -١

  .أي إضافة كلمة الفتنة للمصطلح. للتفريق بينهما) معتزل الفتنة(و) معتزيل الفتنة(إجياد مصطلح  -٢
  املصادر واملراجع

 .القرآن الكرمي -١

 .، بلغراد٢حممد باقر احلسيين، بانوراما معركة القادسية، ط -٢

 ).تدمر(حممد علي مادون، تفاعالت حضارية على طريق احلرير  -٣

 ).األنترنت(ط الشابكة /جملة العريب، ع -٤

٥- Geoffrey Barraclough, Concise Atlas Of World History, Times Books Limited, 
1982, London.   
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وكان ظهورها على . تعترب الصني الشعبية بكل ثقلها البشري واالقتصادي والسياسي إحدى أهم القوى املؤثرة يف العامل
الساحة الدولية يف ظل حالة استقطاب أيديولوجي شديد غلب على األوضاع الدولية يف أعقاب احلرب العامليـة الثانيـة،   

ويف هذا اإلطار كانت منطقة الشرق األوسط حتتل مكانة هامة . حالة من احلصار من جانب الواليات املتحدة فرض عليها
، "املنطقة الوسيطة"، وهي نظرية ١٩٤٦وذلك استنادا إىل نظرية ماوتسي تونج الشهرية اليت أطلقها يف عام لدى الصينيني، 

بعد احلرب ليس بني االحتاد السوفييت والواليات املتحدة، وإمنـا بـني   واليت اعترب فيها أن التناقض الرئيس، يف مرحلة ما 
املعسكر اإلمربيايل بزعامة الواليات املتحدة األمريكية من جهة، وبني البلدان األفريقية واآلسيوية واألمريكية الالتينية مـن  

يات املتحدة سيطرة تامةعلى هـذه  وأن أي هجوم أمريكي على االحتاد السوفييت لن يتم قبل أن تسيطر الوال. جهة أخرى
وخاصة القضية الفلسـطينية   .من مث كان تزايد اهتمام الصينيون مبنطقة الشرق األوسط بصورة تدرجيية. املناطق الوسيطة

  : وسوف تتناول الدراسة النقاط اآلتية. لكوا إحدى القضايا احملورية يف هذه املنطقة
  .١٩٤٩قبل عام  الصني وموقفها من قضية فلسطني –أوال  

  .١٩٥٥-٤٩قيام الصني الشعبية وتطور عالقاا بإسرائيل  –ثانيـا 
  .واقتراب الصني الشعبية من قضية فلسطني١٩٥٥مؤمتر باندونج  –ثالثـا 
  .١٩٥٧-٥٦العريب يف أعقاب مؤمتر باندونج  -التقارب الصيين  –رابعـا 
  . ١٩٦٣-٥٩الصينية  -مرحلة توتر العالقات العربية –خامسا 
  .١٩٦٧-٦٤تطور املوقف الصيين من القضية الفلسطينية خالل الفترة  –سادسا 

، كانت هنـاك  ١٩٤٩قبل قيام الصني الشعبية يف أكتوبر :١٩٤٩الصني وموقفها من قضية فلسطني قبل عام  –أوال 
وقفها من قضية فلسـطني الـيت   عدة مالمح تتعلق مبوقف الصني الرمسية سواء فيما يتعلق بعالقاا بالعامل العريب ، أو مب

أما فيما يتعلق بعالقات الصني بالعـامل  . كانت تناقش يف األمم املتحدة يف ذلك الوقت أو عالقاا بإسرائيل بعد قيامها
، وكان أول قنصل للصـني يف املنطقـة   ١٩٣٦العريب، فلم يكن للصني عالقات دبلوماسية مع الدول العربية قبل عام 

وقّعت الصني اتفاقية صداقة مع العراق، كما اعترفت  ١٩٤٢ويف مارس عام . ١٩٣٩ىل جدة يف عام العربية قد وصل إ
، أعلنت احلكومة الصينية ١٩٤٤أكتوبر عام  ١٤وبعد أكثر من عامني ونصف وبالتحديد يف . ا مصر يف نفس العام
إال  -اليت كان عددها يقدر بعشرة ماليني نسمةو -وعلى الرغم من وجود أقلية إسالمية صينية.)١(اعترافها بسوريا ولبنان

أن اهتمام هذه األقلية بالقضية الفلسطينية كان حمدودا، واقتصر على إرسال وفد حضر املؤمتر الربملاين العاملي للبالد العربية 
متر بإلغـاء  حيث طالب الوفد يف هذا املـؤ . ١٩٣٨واإلسالمية للدفاع عن فلسطني الذي عقد يف القاهرة يف أكتوبر سنة 

كما كان بالصني أقلية اليهودية ، وإن كان عددها أقل من عدد اجلالية . االنتداب الربيطاين على فلسطني وإعالن استقالهلا
آلف نسمة، وأخذ عددها  ٣٦اإلسالمية بكثري، إذ كانت التقديرات تشري إىل أن عددها خالل احلرب العاملية الثانية حوايل 

ألف يهوديا، ويف ظل الصراع الداخلي بني الشيوعيني والكومنتانج، تـذرع   ١٥حوايل  ١٩٤٨ناير يف التراجع، فبلغ يف ي
اليهود بذلك وطلبوا من بريطانيا السماح هلم باهلجرة إىل فلسطني، وطالبوا بأن تكون الواليات املتحـدة هـي البـديل    

ىل إسرائيل والواليات املتحدة، وذلك عن طريق وبالفعل هاجر معظمهم إ). ٢(لفلسطني يف حالة رفض احلكومة الربيطانية 
واليت أغلقـت بعـد االنتـهاء مـن       ١٩٤٨القنصلية اإلسرائيلية العامة اليت افتتحتها الوكالة اليهودية يف شنغهاى سنة 

                                                
 ,.Masannat, G. S؛١٠، ص ١٩٨٤،  بريوت ١هاشم بهاين، سياسة الصني اخلارجية يف العامل العريب، ترمجة سامي مسلم، ط  (١)

Sino – Arab Relations, In: Asian Survey, Vol. 6, No., 4(Apr., 1966), P. 216.  
)٢(New York Times, January 4, 1947. 
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ففي خـالل الـدورة   . أما فيما يتعلق مبوقف الصني من القضية الفلسطينية خالل مناقشتها يف األمم املتحدة).١(مهمتها
، اعترضت الصني على مشروع القرار العريب الذي يطالب بإـاء  ١٩٤٧اخلاصة اليت عقدا األمم املتحدة يف أبريل سنة 

التشيكي الذي  -كما اعترضت على مشروع القرار البولندي. االنتداب ووقف اهلجرة اليهودية وإعالن استقالل فلسطني
وكان موقف الصني يقوم على أن حل املوقف يتأسس علـى  . العامة يطالب حبضور الوكالة اليهودية اجتماعات اجلمعية

رضاء األطراف املعنية مباشرة، وأن كل اجلهود جيب أن توجه لتحقيق التعاون والتوفيق بني العرب واليهود لكي يصلوا إىل 
ـ   ٢٤ولذلك امتنعت الصني عن التصويت يف جلنة فلسطني التابعة لألمم املتحدة يف . تسوية علـى   ١٩٤٧نة نـوفمرب س

مشروع القرار العريب بشأن جعل فلسطني دولة واحدة، كما امتنعت عن التصويت على مشروع تقسيم فلسطني وهـو  
عضوا  ٣٣املشروع الذي فاز بأغلبية األصوات يف ظل اتفاق الدول الغربية والشرقية على مبدأ التقسيم، حيث وافق عليه 

 ).٢(دولة ، وامتنعت عن التصويت عشرة أعضـاء   ١٣تحدة، بينما عارضته عضوا باجلمعية العامة لألمم امل ٥٦من بني 
جس نبض احلكومة الصينية ملعرفة موقفها من املشاركة يف إرسـال   ١٩٤٧وعندما حاولت الواليات املتحدة يف ديسمرب 

وكـان املقتـرح   . الصينيةقوات دولية إىل فلسطني، إذا تطور القتال الدائر هناك بصورة خطرية، مل تبد أي رد احلكومة 
اعترض مندوب الصني  ١٩٤٨مارس  ١٩ويف  ).٣(، جندي ٣٠٠٠ -٢٠٠٠األمريكي يتضمن أن ترسل الصني ما بني 

يف جملس األمن على تدخل األمم املتحدة عسكريا لفرض قرار التقسيم على العرب بالقوة أو أن تعطى بعض الدول حـق  
واقترحت يف اللجنة السياسية للجمعية لواليات املتحدة عن تأييد فكرة التقسيم، عدلت اوعندما . القيام مبثل هذا التدخل

واستمر ). ٤(العامة قيام األمم املتحدة فرض وصاية مؤقتة على فلسطني، وافقت الصني وحدها على دعم املقترح األمريكي
، ١٩٤٨سيم، إىل أن انتهى شهر ابريـل  جملس األمن يف مناقشة القضية الفلسطينية على أساس الوصاية بعيدا عن قرار التق

وحل شهر مايو الذي بدأت فيه التصرحيات العربية تتحدث عن دخول اجليوش العربية إىل فلسطني ملقاومـة التقسـيم،   
أعلـن   ١٩٤٨مايو سنة  ١٥ويف ). ٥(واحلفاظ على األمن والسالم يف فلسطني وإنقاذ الفلسطينيني من اإلرهاب اليهودي

سفه العتراف الواليات املتحدة بإسرائيل الن ذلك قد زاد من املصاعب اليت يتعذر معها على جملس األمن املندوب الصيين أ
إيقاف الرتاع القائم يف فلسطني كما أن االعتراف األمريكي قد افقد جلنة اهلدنة وسيلتها الوحيدة للسيطرة على الـرتاع،  

مـر  وامم املتحدة على االقتراح األمريكي الذي يطالب بإصدار أكما اعترض الوفد الصيين يف األ). ٦(وهى حيادها التام
للقوات املتحاربة يف فلسطني بوقف القتال والتهديد بفرض عقوبات إذا مل يتحقق ذلك، على أساس أن االقتراح األمريكي 

خالص حقوقه من ال يقدم للعرب حال غري احلرب فقد أعطى أحد الفريقني كل شيء، بينما مل يعط العرب أية وسيلة الست
مث أعلن حتبيذه ملشروع القرار السوري بشأن استشارة حمكمة العـدل الدوليـة يف عـدم مشـروعية إعـالن الدولـة       

إال أن هذا األمر تغري بعد ذلك مع اقتراب الشيوعيني من السيطرة على كل األراضي الصينية، فقد أقـدمت  ).٧(اليهودية
، وعندما قدمت إسرائيل طلبـا لألمـم املتحـدة    ١٩٤٩ئيل يف مارس حكومة شيانج كاي شيك على االعتراف بإسرا

وعلى الرغم من ذلك فقد ترددت إسرائيل يف إقامة . للحصول على عضويتها، صوت الوفد الصيين لصاحل قبول هذا الطلب
  ).٨(عالقات دبلوماسية معها، ومل تبد اهتماما كبريا حبكومة فقدت السيطرة على معظم أراضيها

                                                
، ١٩٧١، يوليو ٢٥السياسة الدولية، عدد  عبية والقضية الفلسطينية، حممد السيد سليم، الصني الش )١(

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=213316.  
  .١٦٨، ص ١٩٧٩ ، دار املعارف ، القاهرة١٩٦٧-١٩٤٥ حممد نصر مهنا، مشكلة فلسطني أمام الرأي العام العاملي) ٢(
)٣(New York Times, December 6, 1947.  
)٤(Ibid. , April 18, 1948. 

  .٢٦١-٢٥٧، ص ٢٠٠٥كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية، الطبعة اإللكترونية األوىل ، ... أمحد الشقريي ، اجلامعة العربية ) ٥(
)٦ (New York Times, May 16, 1948. 

  .حممد السيد سليم، املرجع السابق)٧(
(8)Dunner, J. Israel and People's Republic of China, In: Southeast Asian Perspectives, No. 
8(Dec., 1972), P. 9. 
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يف أعقاب انتصار الشيوعيني، كانت الصني منهكـة  .١٩٥٥-٤٩قيام الصني الشعبية وتطور عالقاا بإسرائيل  –ثانياً 
كما ). ١(من الرتاع الداخلي ومن أثار احلرب العاملية الثانية ، وتعاين من التفكك االقتصادي واالجتماعي ومن الفوضى 

 ددها ، فكان من الطبيعي أن يكون تركيزها منصبا يف املقـام األول  كانت املنطقة اليت حتيط بالصني متوج باملخاطر اليت
ومن مث مل تكن القضية الفلسطينية حمل اهتمام بارز لدى الصني خالل تلك الفترة ، إال من خالل رؤية . على تلك األمور

تدخل القوى العظمى اخلارجية عامة هلا وللرتاع العريب اإلسرائيلي، فقد كان الصينيون يرون أن هذا الرتاع إمنا هو نتيجة 
وأن اإلمربياليني الربيطـانيني  . املتمثلة يف بريطانيا والواليات املتحدة، دف احلفاظ على نفوذمها وسيطرما على املنطقة

كما ألقى الصينيون باللوم على اجلامعة العربيـة الـيت   . واألمريكيني حرضوا على احلرب بني العرب واليهود يف فلسطني
وأن العرب حاولوا استغالل احلرب لتحويل . ، ودعت العرب لالشتراك يف احلرب ضد اليهود"اجلهاد املقدس"عار رفعت ش

كراهية شعوم العميقة للمستعمرين األجانب واإلقطاع يف بالدهم، ومن مث يتاح حلكامهم زيادة الضرائب وبناء القوات 
لفترة أن حل هذا الرتاع ال بد أن يتم من خالل الطـرق السـلمية   وكان الصينيون يرون أيضا يف تلك ا. املسلحة احلديثة

والتفاوض املباشر، دون تدخل خارجي، وااللتزام بتنفيذ قرار التقسيم الصادر عن األمم املتحدة، واعتـربوا كـذلك أن   
ومن مث فقد كان الصينيون حيملون العرب ).٢(العرب مسئولون عن عدم إقامة الدولة الفلسطينية إىل جانب الدولة اليهودية

موقف إجيايب ألي من العرب جانبا من مسئولية ما وصلت إليه القضية الفلسطينية ، ورمبا كان ذلك يعود إىل عدم وجود 
 وقفت كل الدول العربية موقفا عدائياالدول العربية جتاه الصني الشعبية، فلم تعترف ا أية دولة عربية يف تلك الفترة، بل و

منها إىل حد أدى ببعض هذه الدول إىل نقل سفاراا من بكني إىل تايوان، واالعتراف حبكومة تايوان ممثال شرعيا للصني 
وبينما أغلقت السعودية مقر بعثتها الدبلوماسية يف تايوان، أبقت مصر والعراق وسوريا ولبنان وباقي دول اجلامعـة  ). ٣(

، كانـت  ١٩٥٠دما طرحت مسألة متثيل الصني يف األمم املتحدة ألول مرة يف عام وعن. العربية على عالقام مع تايوان
صوتت  ١٩٥٠ويف أغسطس . مصر من بني الدول اليت صوتت ضد االقتراح السوفييت بطرد الوفد التايواين من جملس األمن

أما إسرائيل فعلى الرغم من أن ).٤( اللجنة السياسية يف اجلامعة العربية لصاحل االعتراف بتايوان ممثال شرعيا للشعب الصيين
أن ماوتسي تونج حدد أهداف السياسة اخلارجية للصني الشيوعية بأا تقوم على التحالف مع الكتلـة السـوفيتية ضـد    

، إال أنه حىت هذه اللحظة مل يكن ماوتسي تونج يرى إسرائيل )٥(الواليات املتحدة وكالب الصيد االستعماريني التابعية هلا
، )٦(ومن مث كان الطريق ممهدا أمام اإلسرائيليني للتحرك جتاه الصـني  . اإلطار التابع للواليات املتحدةإسرائيل ضمن هذا 

للحصـول   -خاصة الكربى منها  -تطبيقا لسياستهم اليت كانت تقوم يف ذلك الوقت على االرتباط بكل القوى الدولية 
ومل يكن هناك ما يعوق ذلك فقد اتفقـت الكتلـتني   . هاعلى االعتراف بوجودها، وملواجهة احلصار العريب املفروض علي

الشرقية والغربية على قيام إسرائيل ، واحتفظت إسرائيل بعالقات وثيقة مع الكتلتني على الرغم من تصاعد احلرب الباردة 
ا، وسيالن ، بعد بورم  -ولذا كانت إسرائيل أوىل دول منطقة الشرق األوسط، وسابع دول العامل غري الشيوعية).٧(بينهما

                                                
(1)Lindbeck, J. M. H., The China Problem Today, In: Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, Vol. 321, P. 9. 

  .٢٠٠٤، مارس ٢٨التحرير الفلسطينية، جملة رؤية، العدد  الصني الشعبية ومنظمة: رباب حيىي عبد احملسن) ٢(
http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/28/page9.html 
 
(3)Cooley, J. K., China and the Palestinians, In: Journal of Palestine Studies, Vol. 1, No. 

2(Winter, 1972), P. 21. 
(4)Du, Xianju, China and Israel: Five Decades of Relations, Faculty of the Graduate 
School of Arts and Sciences, Brandeis University 1998, P. 50.   
(5) Ibid..P. 21. 

  .حممد السيد سليم، املرجع السابق) ٦(
  .)دراسة(  الصني.. اإلستراتيجي اجلديدإسرائيل واحلليف ، حممود صربي)٧(

http://www.turkistanweb.com/?p=1047 
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أرسل موشـيه شـاريت    ١٩٥٠يناير  ٩ففي . اليت تعترف بالصني الشعبية -، واهلند، وباكستان، والنرويج، وبريطانيا 
Moshe Sharett   وزير اخلارجية اإلسرائيلي برقية اعتراف بالصني الشعبية إىل تشوإن اليZhou Enlai  رئيس

جورين عن سبب هذا االعتراف ، أجاب بأنه ال يوجد ما مينع ذلك ،  وعندما سئل بن). ١(الوزراء ووزير خارجية الصني
مليـون   ٦٠٠وأنه ال يستطيع أن ينظر إىل تايوان ذات العشرة ماليني نسمة مثلما ينظر إىل الصني بتعداد سكاا البـالغ  

وكانـت  . ة معهاوعلى الرغم من ذلك مل يصحب االعتراف اإلسرائيلي بالصني طلب إقامة عالقات دبلوماسي).٢(نسمة
، حيث أرسل أرييـه ليفـايف   ١٩٥٠يونيو  ٢٠أول إشارة يف هذا االجتاه من الصني وليست من إسرائيل، وكان ذلك يف 

Arieh Levavi  السكرتري األول يف سفارة إسرائيل مبوسكو رسالة إىل حكومته يبلغهم فيها بأن أحد مسئويل السفارة
إلسرائيلية وسأل عن موقف احلكومة اإلسرائيلية من إرساله بعثـة دبلوماسـية إىل   الصينية يف موسكو قام بزيارة السفارة ا

وبالفعل اختـذ جملـس الـوزراء    ).٣(بكني، وأنه أجابه بأن العائق أمام ذلك اإلجراء ، ينحصر فقط يف الصعوبات املالية
دالع احلرب الكورية جعلها تبقي على ، إال أن ان١٩٥٠يونيو  ٢٨اإلسرائيلي قرارا بإقامة عالقات دبلوماسية مع الصني يف 

ولكن تلك احلرب فرضـت  ). ٤(هذا القرار سريا ، انتظارا النتهاء تلك احلرب اليت توقع اإلسرائيليون أن تكون سريعة 
على إسرائيل أن تتخذ موقفا واضحا جتاه احلرب حيث اضطرت إىل إظهار دعمها للواليات املتحدة العدو األول للصـني  

د أن قررت الواليات املتحدة إرسال قواا ملساعدة كوريا اجلنوبية ضد الغزو الذي شنته كوريا الشمالية بعبور الشعبية، فبع
يوليـو ،   ٢الفاصل بني الكوريتني، اختذ جملس الوزراء اإلسرائيلي قراره بتأييد املوقف األمريكي يف  ٣٨قواا خط عرض 

ألف دوالر، وعلى الرغم من أن إسرائيل حرصت على  ١٠٠نوبية مببلغ وتبع ذلك إرسال مساعدات إسرائيلية لكوريا اجل
أن تقتصر مساعداا على  املساعدات الغذائية والطبية، دف عدم اكتساب عداء الصني وكوريا الشمالية، إال أن أحـد  

ا إىل بـالده  أرسل تقرير Yohanan Ramatiرجال املخابرات اإلسرائيلية يف الشرق األقصى يدعى يوحانان رامايت 
).  ٥(يفيد بأن املعونات اإلسرائيلية لكوريا اجلنوبية جعلت من إسرائيل يف نظر الصينيني أحد كالب الصـيد األمريكيـة  

وعلى الرغم من ذلك مل تستطع إسرائيل عن تتراجع عن مساندة املوقف األمريكي ، حيث أوضحت الواليات املتحـدة  
ع الصني ليس عمالً غري الئق فحسب، وإمنا سـيعترب مبثابـة مسـاعدة لدولـة     إلسرائيل أن إقامة عالقات دبلوماسية م

لصـاحل   ١٩٥٠أكتوبر  ٧ومن مث اضطرت إسرائيل إىل حماولة استرضائها، فصوتت يف األمم املتحدة بتاريخ ). ٦(معادية
جهة القـوات الكوريـة   مشروع قرار غريب يسمح بأن تتجاوز قوات األمم املتحدة اليت تقودها الواليات املتحدة يف موا

 ١٩٥١كما صوتت كذلك يف مـايو  . كما صوتت إسرائيل على قرار يدين الصني. الشمالية والقوات الصينية خط اهلدنة
مايو  ١٨كما أن إسرائيل ما لبثت أن التزمت بالقرار األمريكي الصادر يف ). ٧(على قرار حيظر توريد األسلحة إىل الصني

ضد رغبة " عقد هدنة"فضال عن أن كانت إسرائيل قد تقدمت باقتراح . لى الصنيبفرض احلصار التجاري ع ١٩٥١مايو 
وقد فسرت الصني االقتراح اإلسرائيلي بأن القصد من . الصني اليت متثلت يف عقد مؤمتر دويل سباعي حلل املشكلة الكورية

وعلى الرغم من تلـك  ). ٨(إسرائيل وهامجت الصحف الصينية . وراءه إعطاء الواليات املتحدة مهلة إلعادة تنظيم قواا
                                                

(1)Dunner, J., Op. Cit.,, P. 11. 
(2)Du, Xianju, Op. Cit., P. 21.   

  .٢٤٩ت، ص .سامي حكيم ، إسرائيل والدول الشيوعية ، القاهرة د)٣(
 حذرت املخابرات اإلسرائيلية من رد فعل الرأي العام واتمعات اليهودية يف الواليات املتحدة من إقامة عالقات دبلوماسية مع الصني ،) ٤(

  وحذرت من انعكاس ذلك على األموال اليت تتدفق إىل إسرائيل من هناك 
 .Melman, Y., and Sinai, R., Israeli – Chinese Relations and their Future Prospects from 

Shadow to Sunlight, In: Asian Survey, Vol. 27, No. 4(Apr., 1987), P. 398, 400. 
)٥(Du, Xianju, Op. Cit., P. 33.    
  .املرجع السابق، حممود صربي)٦(
)٧ (Du, Xianju, Op. Cit., P. 35-37.   

  http://www.sulafahijjawi.ps/Studies.aspx?ID=6.  اإلسرائيلي –، الصـني والرتاع العريب سالفة حجاوي)٨(
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سبتمرب صوتت لصاحل متثيل الصني الشعبية  ١٩اإلجراءات، إال أن إسرائيل حرصت على عدم خسارة الصني كليا ، ففي 
كما حرص موشيه شاريت من خالل مشاركته يف مؤمتر األحزاب االشتراكية األسيوية والذي عقد يف . يف األمم املتحدة
احلزب احلاكم يف إسرائيل ، على إظهار إسرائيل بأا ليست كيانا ) العمال(ممثال عن حزب املاباي  ١٩٥٣راجنون يف يناير 

وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت تلك الفترة أمرين ، زادا من املصاعب اهتمـام  ).١(غريبا ، وأا جزءا من قارة أسيا 
ف الصيين من إسرائيل يف تلك الفترة كان متوافقا مع املوقـف  إسرائيل بتطوير عالقاا مع الصني ، متثل األول يف أن املوق

" مؤامرة األطباء"بسبب ما عرف باسم  ١٩٥٣فعندما تدهورت العالقات السوفيتية اإلسرائيلية يف عام . السوفييت ومتأثرا به
شر مقـاالت ضـد   واليت أدت إىل قطع العالقات الدبلوماسية بني االحتاد السوفييت وإسرائيل ، أخذت صحف الصني تن

وانعكس ذلك على موقـف  . إسرائيل تصفها بأا قاعدة متقدمة للواليات املتحدة، وبأا أخطر تلك القواعد بعد تركيا
إىل جانب قبـول   ١٩٥٢إسرائيل من الصني يف األمم املتحدة، فعلى الرغم من أن األوىل كانت قد صوتت ثانية يف عام 

أما األمر الثاين فقد كان يتمثل يف ).٢(عن التصويت على قرار مماثل  ١٩٥٣ت يف عام الصني يف األمم املتحدة، فقد امتنع
ألف طن من القطن املصـري،   ٤٥قامت الصني بشراء ١٩٥٣يف منو العالقات التجارية بني مصر والصني، ففي يناير عام 

مليـون دوالر   ١,٧مقارنة مـع   مليون دوالر أمريكي، ١١وبلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين يف هذا العام حوايل 
قبل اجلانب الصيين اقتراحا مصريا بوجود ممثل  ١٩٥٤ويف عام . ١٩٥٠ألف دوالر عام  ٨٠٠و ١٩٥١أمريكي فقط عام 

إال أن تلك األوضاع مل تقطع الطريق كليا بني إسرائيل والصني ففـي  .)٣(جتاري مصري يقيم يف الصني بصفة غري رمسية
 Davidجرت لقاءات متعددة يف راجنون، عاصمة بورما، بني السـفري اإلسـرائيلي ديفيـد هـاكوهني      ١٩٥٤عام 

Hacohen الذي أعرب عن استعداد الصني إلقامة عالقات جتارية مع إسـرائيل، دون  . والسفري الصيين ياتشونج مينج
اجتمع تشوإن الي  نفسه بالسفري اإلسرائيلي هـاكوهني يف   ١٩٥٤يونيو  ٢٩ويف . التطرق ايل إقامة عالقات دبلوماسية

وتربع السفري السوفييت يف راجنون وعرض أن تكـون  ). ٤(راجنون، ووعده بالنظر يف إقامة ممثليه جتارية إسرائيلية يف بكني
ادل عرب املوانئ السوفيتية يف أوديسا  لتجنب املعارضة األمريكية لوجود مثل هذا بالده الوسيط بني البلدين ، حبيث يتم التب

وانتهزت احلكومة ).٥(دعوة رمسية إلرسال بعثة جتارية إىل الصني ١٩٥٤سبتمرب  ١٤التبادل، وبالفعل تسلمت إسرائيل يف 
سياسني برئاسة ديفيد هـاكوهني  احلكومة اإلسرائيلية الفرصة ، فقررت قبول الدعوة الصينية، وأرسلت وفدا يغلب عليه ال

، حيـث وصـل   رئيس قسم أسيا باخلارجية اإلسرائيلية  Daniel Lewinالسفري اإلسرائيلي يف بورما، ودانيال ليوان 
، إال أن الوفد اإلسرائيلي مل جيد يف بكني ما كان يتوقعه، فقد استقبله نائـب   ١٩٥٥الوفد اإلسرائيلي إىل الصني يف يناير 

، الذي أصر على أن تقتصر مهمة الوفد اإلسرائيلي علـى اجلوانـب   Li Jen-Min الصيين يل جن مني وزير التجارة 
وكل ما حصل ).٧(ومل يتمكن الوفد اإلسرائيلي من مقابلة املسئولني الصينيني الكبار). ٦(التجارية دون اجلوانب السياسية

، بينما رفـض  " أصدقاء الشعب اليهوديالشعب الصيين وحكومته "نص على أن حصل عليه هو تصريح من يل جن مني 

                                                
)١(Dunner, J.,Op. Cit., P. 11.  
  .، املرجع السابقسالفة حجاوي)٢(
  .اهليئة العامة االستعالمات، العالقات املصرية الصينية ) ٣(

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=1128 

  .، املرجع السابقسالفة حجاوي)٤(
)٥(Cooley, J. K., Op. Cit., P. 22. 

)٦(Du, Xianju, Op. Cit., P. 50.   

زاد من مصاعب إسرائيل مع الصني قبيل وصول الوفود التجاري اإلسرائيلي إىل الصني، قيام الواليات املتحدة بتوقيع معاهدة دفاع مشترك  )٧(
  .١٩٥٤ديسمرب  ٢مع الصني الوطنية يف 

 FRUS, 1955-1957, Vol. XV, Arab-Israeli Dispute, Memorandum of Conversation, Washington 
March 2, 1956. 
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ومما سبق يتضح أن مالمح تلك الفترة كانت متثـل حمـاوالت   ).١(الصينيون االلتزام بوعد بإرسال وفد مماثل إىل إسرائيل
وأن عدم قدرة إسرائيل على توثيق عالقاا بالصني يف تلك املرحلة مل يكن عائدا بأي . اقتراب متبادلة بني الصني وإسرائيل

ال من األحوال إىل موقف الصني من القضية الفلسطينية أو لقدرة العرب على التأثري على هذه العالقة ، وإمنا كان يعود ح
  .يف املقام األول واألخري إىل العداء بني الصني والواليات املتحدة وارتباط إسرائيل باألخرية

كانت الدعوة إىل مؤمتر باندونج موجهة مـن  :فلسطنيواقتراب الصني الشعبية من قضية ١٩٥٥مؤمتر باندونج  –ثالثاً 
وكانت إسرائيل مشكلة من املشاكل الـيت   .ت فكرة اللقاء األسيوي األفريقيجمموعة دول اجتماع كولومبو واليت طرح

سبقت انعقاد املؤمتر، فقد وجهت الدعوة إلسرائيل لالشتراك يف املؤمتر، وكان رئيس الوزراء اهلندي رو صاحب هـذه  
وكان املنطق وراء هذا االجتاه، يقوم على أن إسرائيل دولة معترف ا يف األمم املتحدة، وهلا عالقات دبلوماسـية  . الفكرة

ومن مث فمن األفضل حضورها ليجري احلوار بينها وبني الدول العربية أمـال يف  . مع عدد من الدول اإلفريقية واآلسيوية
غري أن مجال عبد الناصر تصدي لتلك احملاوالت ، فاتصـل بنـهرو ،   ).٢(العاملية الوصول إىل تسوية سلمية هلذه املشكلة

ورئيس وزراء بورما أونو أوضح هلما أن حضور إسرائيل للمؤمتر يعين أن تقاطعه الدول العربية كلها، واقتنع رو بينما مل 
بلد يف أسيا أرسلت هلا الـدعوة بالفعـل،   يقتنع أونو، فأرسل إىل عبد الناصر يبلغه أنه ال يستطيع أن يسحب الدعوة من 

فأرسل له عبد الناصر خطابا يشرح له طبيعة إسرائيل ودورها يف خدمة االستعمار يف املنطقة ، فعاد أونو يبلغ عبد الناصر 
أن بقية الدول قد تطلب مربرات حمددة ملنع إسرائيل من احلضور، وأنه من غري املالئم أن يفرض العرب صـراعهم مـع   

ئيل على أصدقائهم يف أسيا وأفريقيا ، وتساءل عن األساس الذي ميكن أن يرتضيه العرب حلـل الصـراع العـريب    إسرا
وأخريا اقتنع أونو وأبلغ . اإلسرائيلي ، فأبلغه عبد الناصر أن العرب على استعداد لقبول قرار التقسيم ، إذا ما قبلته إسرائيل

جمموعة كولومبو قرر سحب الدعوة املوجهة إلسرائيل لالشـتراك يف مـؤمتر    عبد الناصر أنه بالتشاور مع رو ومع بقية
وكانت الصني تعقد على مؤمتر باندونج أماال كبرية إلحداث نقلة ).٤(وهو املوقف الذي وافقت عليه الصني). ٣(باندونج

أ حماوالته مع مصر، وبدأ نقلة يف عالقاا اخلارجية، وخاصة مع العامل العريب، ولذا كان تشوإن الي   حريصا على أن يبد
تلك احملاوالت قبل بداية املؤمتر، حيث كان من املقرر أن مير الوفد املصري يف طريقه إىل اندونيسيا مبطار العاصمة البورمية 
راجنون ، فحرص تشوإن الي  على أن يكون يف استقبال عبد الناصر يف املطار، ويف املقابل كان عبد الناصر حريصا أيضا 

ء تشوإن الي ، فرفض العرض الذي طرحه رو بإمكانية تفادي اللقاء بينه وبني تشـوإن الي  مباشـرة جتنبـا    على لقا
للحساسية وحفاظا على عالقات مصر مع الواليات املتحدة، اليت كانت تضغط من أجل عدم اعتراف أية دولة بالصـني،  

به واتفق معه على أن يلتقيا بعد ذلك يف اجتماع ثنـائي   بل إن عبد الناصر أعرب عن سعادته بذلك اللقاء، وبالفعل التقى
وأثناء هذا االجتماع عرض تشوإن الي  على عبد الناصر تفاصيل احلرب الكورية واحلرب الـدائرة يف  . يف فندق اإلقامة

يك احملاصر يف فيتنام واحلصار األمريكي على الصني الشعبية، وحماوالت الواليات املتحدة إلقناع العامل بأن شيانج كاي ش
ويف املقابل شرح له عبد الناصر الوضع يف الشرق األوسط وسياسة األحالف وسياسـة  . تايوان هو املمثل الشرعي للصني

وكان هلذا اللقاء أثره املهم يف توجه الصني حنو القضية الفلسطينية ، كما أكد تشوإن الي اتفاق املواقف . إسرائيل العدوانية
لعربية فيما يتعلق مبعاداة االستعمار واإلمربيالية، وظهر ذلك األثر جليا خالل هذا االجتماع حيـث  الصينية مع املواقف ا

ومع بـدء  ).٥(طلب عبد الناصر من تشوإن الي مفاحتة السوفيت ملعرفة رأيهم بشأن حصول مصر على أسلحة سوفيتية
أن يقتصر جدول األعمال علـى   -ينهم روومن ب -جلسات جلان املؤمتر إلعداد جدول األعمال، اقترح رؤساء الوفود

                                                
)١(Dunner, J., Op. Cit., P. 12.  
  .٦٨٥، ص ٢٠٠٥أمحد الشقريي ، أربعون عاما يف احلياة العربية والدولية، الطبعة اإللكترونية ) ٢(
 .٢٤٣، ص  ١٩٩٠حممد حسنني هيكل ، ملفات السويس ، القاهرة ) ٣(

  .املرجع السابق، حممود صربي)٤(
 .٣٤٦،  ٣٤٥حممد حسنني هيكل ، املرجع السابق، ص ) ٥(
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ودار نقاش وجدال حول هذا املوضوع، وانضم رئـيس  . وكان معىن ذلك جتنب إدراج قضية فلسطني. املبادئ ال القضايا
وفد سيالن لنهرو وأعلن انه ال يرى داعيا لبحث قضية فلسطني، وأنّ املؤمتر مل جيتمع لدرس قضايا إقليمية، ولكن ملعاجلة 

وبعد مشادات مع األطراف العربية ، وإصرار من رو على عدم مناقشـة قضـية فلسـطني    . عاملية أوسع نطاقا مشاكل
حسم املوقف تدخل تشوإن الي عندما أعلن أن مناقشة قضية فلسطني سيتم حتت مبدأ عـام  . وإسرائيل غائبة عن املؤمتر

وكان هلذا املوقف الوسطي من شوإن الي ما يربره، فقد كانت مهمته يف املؤمتر كسب التأييد ).١(وهو مبدأ تقرير املصري
دولة ال تعترف بالصني، بل وتعتمد بصورة أو بأخرى على الواليات  ١٦دولة مشاركة املؤمتر كانت  ٢٨للصني، فمن بني 

و العراق و األردن و لبنان و ليبيا و اململكـة  مصر وكان من بني تلك الدول تسع دول عربية هي . املتحدة أو مرتبطة ا
وكان من الطبيعي أن تتعرض الصني خالل املؤمتر للهجوم وكـذا األيديولوجيـة   . السعودية و السودان، و سوريا واليمن

لمي وأعلن عن مبادئه اخلمسة عن التعايش الس. إال أن تشوإن الي جنح مبهارة أيضا يف جتنب املواجهة املباشرة. الشيوعية
كما جنح يف اكتساب ثقة املسلمني من خالل مشاركة أحد الشيوخ الصـينيني  . كأساس للحوار مع باقي الدول املشاركة

أبريل  ١٩وعندما حتدث تشوإن الي  يف املؤمتر يف .املسلمني ضمن الوفد الصيين للتدليل على عدم حتيز الصني ضد اإلسالم
اإلسـرائيلي تتضـمن    –قتصر ذكر قضية فلسطني على إشارة للصراع العـريب  مل يرد خبطابه ذكر إلدانة إسرائيل، كما ا

أن قادة الوفد الصيين مل يكونـوا علـى صـلة    وكان واضحا خالل املؤمتر ". ضرورة حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني"
ؤمتر بأنه مل يـدرس  ومن الشواهد على ذلك أن تشو ان الى صرح خالل انعقاد امل. باحلقائق الرئيسية للقضية الفلسطينية

إال أن تشوإن الي عقد على هامش املؤمتر العديد من االجتماعات مع الوفـود  ).٢(قرارات األمم املتحدة بصدد فلسطني
العربية، حرص خالهلا على دعوة أغلب الوفود العربية حلفالت خاصة أقامها لتوطيد العالقات الصينية مع األطراف العربية، 

ي، كما اجتمع أيضا مع الوفد السوري برئاسة وزير اخلارجية خالد العظم حبضور أمحد الشقريي، فاجتمع مع الوفد املصر
الذي شرح للصينيني أبعاد قضية فلسطني، ومع اية االجتماع تعهد تشـوإن الي  بتأييـد القضـايا العربيـة وقضـية      

مفيت القـدس،  ) ثال عن اليمن يف املؤمترمم(، كما جرت اتصاالت بني تشوإن الي  وبني احلاج أمني احلسيين )٣(فلسطني
وكان لتلك اللقاءات أثرها، حيث أعلن تشوإن الي  أثناء املؤمتر إدانته ملا تعرض له الشعب الفلسطيين،  وأن حمنة الالجئني 

كما أعلن تشوإن الي  تأييده لقضية فلسطني، أمام اللجنة السياسية ملؤمتر باندونج، يف وجـه  ).٤(العرب عمل عنصري
لالقتراح وظهر ذلك أيضا من خالل تأييده ). ٥(معارضة مستترة من رو، ومعارضة سافرة من قبل رؤساء سيالن والفلبني

أنه نظرا حلالة التوتر القائمة يف الشرق األوسط بسبب احلالة يف فلسطني، ونظرا ملا "لالقتراح األفغاين الذي كان ينص على 
األفريقي تأييده حلقوق عرب فلسطني، ويطلب تنفيـذ   -املؤمتر اآلسيوي ينطوي عليه من خطر على السالم العاملي، يعلن 

وقد عقب تشو إن الى على مشروع القرار األفغاين مؤيدا إياه من حيث املبدأ، ". قرارات األمم املتحدة اخلاصة بفلسطني
عاملي بشأن الالجئني العـرب   وأحل على تبين صيغة أقوى منه، على الرغم من أن الدول العربية أيدته، واقترح توجيه نداء

بدال من االعتماد على حبث قرارات األمم املتحدة، كما اقترح إضافة اجلملة التالية إىل مشروع القرار األفغـاين وهـى   
، مشريا بذلك إىل أن مشكلة فلسطني نامجة عن التدخل األجنيب وكانت وجهـة  " بشرط استبعاد كل تدخل من اخلارج"

لوفود قد أقرت بأن تدخل بعض الدول الكربى هو الذي تسـبب يف الكـوارث الـيت حلقـت     نظره هي انه مادامت ا
إال ). ٦(بالفلسطينيني، فمن املعقول أن ينص القرار على أن تأتى التسوية السلمية ملشكلة فلسطني دون تدخل من اخلارج

                                                
 .٦٩٠أمحد الشقريي ، أربعون عاما ، ص ) ١(

  .حممد السيد سليم ، املرجع السابق) ٢(
 .٦٩٤امحد الشقريي ، أربعون عاما ، ص ) ٣(

 .حممد السيد سليم ، املرجع السابق) ٤(

  .٢٦٥، ص ٢٠٠٥مع امللوك والرؤساء، الطبعة اإللكترونية األوىل، عام  ةأمحد الشقريي، من القمة إىل اهلزمي) ٥(
  ٨٢ ،٧٩ ،ص١٩٥٧  املؤمتر اآلسيوي األفريقي، القاهرة: حممد أنيس)٦(
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ويف ". تسوية السلمية للمشكلة الفلسطينيةوحتقيق ال" أن هذا االقتراح قد رفض،  واقتصر البيان اخلتامي على إضافة فقرة 
إبريل، أكد على أن الشعب الصيين يشـمل   ٢٤اخلطاب الذي ألقاه تشو إن الى يف االجتماع اخلتامي ملؤمتر باندونج يف 

بينما مل ترد يف اخلطاب الرئيسي لتشو . بعطفه الكامل وتأييده نضال الشعب العريب يف فلسطني من اجل احلقوق اإلنسانية
أبريل سوى املطالبة حبل مشكلة الالجـئني العـرب    ١٩ن الى الذي وزعه وفد الصني يف االجتماع املوسع للمؤمتر يف ا

وهذا دليل على التحول يف املوقف الصيين خالل املؤمتر، والفرق واضح بينما قاله تشـو ان الى يف  . الفلسطينيني بغري حل
يف البداية على جمرد املطالبة حبل قضية الالجئني ولكنه أعلن يف ختامه تأييـده   بداية املؤمتر وما قاله يف ختامه ، فقد اقتصر

وإزاء املوقف الصيين اجلديد، اعتربت مصر ذلك مكسبا هاما للقضية الفلسطينية يف ذلـك  ).١(لنضال الشعب الفلسطيين
تنة للغاية من موقف تشوإن الوقت ، حيث صرح صالح سامل وزير اإلرشاد القومي وشئون السودان آنذاك، بأن مصر مم

ويف أعقاب املؤمتر، ظهرت آثار التحول ).٢(الي  فيما يتعلق مبسألة الالجئني الفلسطينيني، وحقوق شعوب مشال أفريقيا 
يف املوقف الصيين جتاه العامل العريب وقضية فلسطني، ومن بني الشواهد على ذلك التغيري؛ التقرير الذي كتبه تشـوإن الى  

أورد فيه حتليال لطبيعة حركة التحـرر العربيـة وأوصـى    " مقابلة مع مجال عبد الناصر"مؤمتر باندونج بعنوان بعد انتهاء 
أن انتصار القوى الوطنية يف الشرق األوسط هو يف مصلحة املعسكر االشتراكي ، ألنـه  : بضرورة مساندا لسببني، مها

شتراكي بالقواعد الذرية، كما أن التيار الوطين هو القوة املقبلة يف سوف يعرقل حماولة االستعمار الغريب لتطويق املعسكر اال
وكرر تشوإن الي  موقفه مرة أخرى يف تقريـره إىل اللجنـة   . الشرق األوسط وجيب أن تتقارب معه الصني على الفور

ؤمتر بصدد حقـوق  ، حيث أعلن تأييده لقرار امل١٩٥٥مايو سنة  ١٣الدائمة ملؤمتر الشعب الوطين عن مؤمتر باندونج يف 
وكان من الطبيعي أن تراقب إسرائيل حتوالت املوقف الصيين من قضية فلسطني ، حيـث اختلفـت   ).٣(شعب فلسطني

تقديرات مسئوليها جتاه قدر هذا التحول، فبينما قال هاكوهني أنه حىت بعد مؤمتر باندونج كانت الصني ما تزال راغبة يف 
أرجع عدم سعي إسرائيل إلقامة عالقات دبلوماسية مع الصني، إىل الضغط الشـديد  عالقات صداقة مع إسرائيل، إال أنه 

الذي متارسه الواليات املتحدة والذي تعرض جلانب منه من وزير اخلارجية األمريكي داالس أثناء زيارة األخري لراجنون يف 
وعلق هاكوهني على ذلك بأنـه إذا   أعقاب مؤمتر باندونج،  حيث حذره من إقامة عالقات مع نظام على وشك االيار،

بينما كانت تقديرات ). ٤(كان الضغط األمريكي وصل إىل هذا املستوى يف راجنون فكيف يكون احلال يف إسرائيل ذاا
، تقول بأنـه   Yaakov Shimoniاملخابرات اإلسرائيلية واليت جاءت يف تقرير أحد رجاهلا ويدعى ياكوف شيموين 

العربية اليت بدأت مع مـؤمتر   –ات دبلوماسية بني الصني وإسرائيل، فإن سياسة التقارب الصينية حىت لو كانت هناك عالق
  ).٥(باندونج كانت ستؤدي حتما إىل قطعها

مل تستسلم إسرائيل لتحوالت السياسة :١٩٥٧ -١٩٥٦العريب يف أعقاب مؤمتر باندونج  –التقارب الصيين  –رابعاً 
إىل بكني  ١٩٥٥ة يف أعقاب مؤمتر باندونج، فقد طار السفري اإلسرائيلي يف موسكو يف يوليو الصينية جتاه القضية الفلسطيني

الوقت مل ينضج بعد "يف زيارة سرية، حملاولة إقناع الصني بإقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، إال أن الصينيني أبلغوه بأن 
يشري إىل أن الصني كانت ما تزال حريصة على احملافظة على وعلى الرغم من ذلك، فهناك ما " . إلقامة عالقات دبلوماسية

عالقات حسنة مع إسرائيل، ويرجع ذلك إىل اعتبارها أن عدم انضمام إسرائيل إىل أي من األحالف العسكرية األمريكية 
املسـاعي   وكان التحرك املصري جتاه الصني خالل تلك الفترة عامال مهما يف عرقلة جنـاح ).٦(كان يعد عامال إجيابيا 

                                                
  .٦٧حممد السيد سليم، املرجع السابق، ص ) ١(
)٢(Khalili, Joseph, Sino-Arab Relations, In: Asian Survey, Vol. 8, No. 8(Aug., 1968), P. 

682. ٍ  
  .املرجع السابقحممد السيد سليم، ) ٣(
)٤(Cooley, J. K., Op. Cit., P. 23.  
)٥(Du, Xianju, Op. Cit., P. 21.   

  .، املرجع السابقسالفة حجاوي)٦(
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، زار الصـني امحـد   ١٩٥٥ففي مايو . اإلسرائيلية ، وقد مر ذلك بعدة مراحل متدرجة بدأت يف أعقاب مؤمتر باندونج
البكري وزير األوقاف املصري، حيث وقع مع اجلانب الصيين اتفاقا حول التعاون الثقايف، نص على إيفاد كـل طـرف   

ويف أغسطس من العام نفسه زار الصني حممد أبونصري وزير . يس والدراسةمدرسيه وطلبته للطرف األخر للقيام مبهام التدر
التجارة والصناعة املصري، حيث وقع مع اجلانب الصيين على اتفاقية وبروتوكول جتاري نصا على إقامة كل طرف ملكتب 

وصلت  ١٩٥٦ع يناير ويف مطل. جتاري متثيلي يتمتع بقدر معني من احلقوق والصالحيات الدبلوماسية لدى الطرف األخر
ويف فرباير من العام نفسه مت إقامـة  . البعثة التجارية الصينية إىل القاهرة برفقة بعثة ثقافية مكونة من مدرس وطلبة صينيني

ويف تلك الفترة كانت عالقات ).١(البعثة التجارية املصرية يف بكني، كما أوفدت مصر عددا من الطلبة املصريني إىل بكني
وج بتقلبات عنيفة، وامتدت اخلالفات إىل قضايا عديدة، فساهم ذلك يف مزيد من التقارب بـني مصـر   مصر بالغرب مت

، قطع العالقات مع حكومة تايوان، واالعتراف جبمهورية ١٩٥٦مايو  ١٦حيث قرر جملس الوزراء املصري يف . والصني
ومن مث . ا وتبادل املندوبني املقيمني فيما بينهماالصني الشعبية، كما أعرب عن رغبة مصر يف إقامة عالقات دبلوماسية معه

ويف اليوم التـايل، أصـدرت   . قام اجلانب املصري بإبالغ اجلانب الصيين هذا القرار عرب البعثات التجارية لدى العاصمتني
ماسـية وتبـادل   وزارة اخلارجية الصينية بيانا رحبت فيه بالقرار املصري، معربة عن أملها يف سرعة إقامة العالقات الدبلو

ويف الثامن عشر من مايو أرسل تشوإن الي  رســالة إىل عبد الناصر أعاد التأكيد فيها على ما جاء يف بيان . املبعوثني
ويف الثالثني من مايو أصدرت احلكومتان الصينية واملصرية بيانا مشتركا تضمن االتفاق على إقامة . وزارة اخلارجية الصينية
ورغم تعرض مصر لضغوط أمريكية إلثنائهـا  ).٢(بادل املندوبني الدبلوماسيني على مستوى السفراءعالقات دبلوماسية وت

حيث التقي وزير اخلارجية األمريكي داالس مع أمحد حسني . عن تدعيم عالقاا مع الصني، إال أا جتاهلت تلك الضغوط
، وأن ذلك التصرف أثار حفيظة الكـوجنرس ،   السفري املصري يف واشنطن، وأبلغه أن تصرف مصر مل يكن له ما يربره
ومل يفت إسرائيل هي األخرى أن تسـتغل  ). ٣(وهدده بأن ذلك قد يؤدي إىل اختاذ قرار بتسليح إسرائيل بصورة مباشرة

االعتراف املصري بالصني من أجل احلصول على فوائد من جراء ذلك، حيث ام موشيه شاريت عبد الناصر بأنه مستعد 
ع الشيطان من أجل السيطرة على املنطقة من اخلليج إىل احمليط ، وأن جذور اعترافه بالصني تعود إىل مؤمتر بكني للتحالف م

إال أن ذلك مل مينع مصر من املضي قدما ).٤(حيث أخذ عبد الناصر بصورته ضمن القادة الثالثة  مع رو وتشوإن الي 
في شهر يوليو من نفس العام وصل تشن جيا كانج إىل القاهرة ليكون أول سفري للصـني  يف تطوير عالقاا مع الصني ، ف

وكان ).٥(ويف السابع عشر من سبتمرب من نفس العام وصل حسن رجب، أول سفري ملصر لدى الصني. الشعبية لدى مصر
، فتوافـدت  بيةعالقات مع عدد من الدول العر الصيين فاحتة الطريق أمام الصني إلقامة-وكان التقارب املصري).٥(الصني

وسامهت األحداث اليت شهدا تلك ).٦(البعثات الثقافية والتجارية على سوريا ، مث إىل األردن وغريها من الدول العربية 
تلك الفترة يف يئة الفرصة للصني للدخول إىل املنطقة بصورة أكرب من خالل تأييد اجلانب العريب، ففي أعقاب تأميم مصر 

                                                
  .حممود صربي، املرجع السابق)١(
احلقيقة قد استعدت ومنذ فترة لالعتراف  قد أفضى بان مصر كانت يف ١٩٥٢ كان حممد جنيب الرئيس املصري األول بعد ثورة عام )٢(

وعندما استقبل عبد الناصر ممثل البعثة التجارية الصينية يف الرابع .  بالصني اجلديدة، ولكنها عدلت عن ذلك بسبب التحذيرات األمريكية
اإلعالن عن ذلك جاء بسبب  ان االعتراف جبمهورية الصني الشعبية كان قد تقرر منذ زمان، وان عدم"  قال ١٩٥٦والعشرين من مايو 

إال إن هذه الدول الكربى مل تكن تفكر   .تفكرينا يف تقليل دعم الدول الغربية الكربى إلسرائيل كي تنعم املنطقة بشيء من اهلدوء واالستقرار
  . نفسه.  "يف صداقة مصر، بل استمرت يف تزويد إسرائيل بكميات هائلة من األسلحة

(3) FRUS, 1955-1957, Vol. XV, Arab-Israeli Dispute, Memorandum of Conversation, Washington 
May 17, 1956. 
(4   ) Ibid., Telegram from the Embassy in Israel to the Department of State, Tel Aviv, May 30, 

1956. 
  .يئة العامة لالستعالمات ، املرجع السابقاهل )٥(

(6) Harris, L. G., China Considers the Middle East, London 1993, P. 90. 
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أغسطس بذلك، واعتربته خطوة ضد اإلمربياليـة، وامتـدحت التحـرك     ١٥ومة الصينية يف لقناة السويس، رحبت احلك
وإن كان تشوإن الي  قد أعلن أن القنـاة  . املصري واعتربته حتديا للهيمنة الغربية على طريق التجارة بني الشرق والغرب

لنت أن ذلك ال يعين قبول تشـوإن الي   جيب أن تكون مفتوحة أمام اجلميع، إال أن وزارة اخلارجية الصينية سارعت وأع
عقد املؤمتر الثامن للحزب الشيوعي الصيين، وخالل هذا املـؤمتر أثـريت القضـية     ١٩٥٦ويف سبتمرب ).١(بتدويل القناة

اإلسرائيلي، وكان من بني الوفود املشاركة احلزب الشيوعي اإلسرائيلي، والذي ألقى رئيسه  -الفلسطينية والصراع العريب 
فلنر كلمة يف املؤمتر، أدان فيها اإلمربياليني الذين حياولون استغالل إسرائيل للقيام مبغامرة ضد مصر دف متكينهم من ماير 

استعادة سيطرم على قناة السويس، كما أيد تأميم مصر لشركة قناة السويس ، وطالب بالتفاوض احلر بـني إسـرائيل   
. م يف الشرق األوسط وباالعتراف باحلقوق الوطنية للشعب العريب يف فلسطنيوالبالد العربية كوسيلة وحيدة إلقرار السال

أما ماوتسى تونج فقد ركز يف خطابه أمام املؤمتر على تأييد العمل املشروع الذي قامت به مصر بتـأميم شـركة قنـاة    
لتقرير السياسي الـذي  السويس وشجب أي حماولة للتدخل املسلح يف مصر من جانب بريطانيا أو فرنسا، كما جاء يف ا

ويف نفس الشهر جددت ).٢(سبتمرب  ١٥قدمه ليوتشاوتشى الرئيس الصيين إىل اللجنة املركزية للحزب يف املؤمتر الثامن يف 
الصني تأكيد موقفها بالنسبة لتأميم قناة السويس يف مذكرة جديدة سلمتها للحكومـة املصـرية، وأضـافت رفضـها     

وفرنسا والواليات املتحدة شن حرب ضد مصر إلجبارها على الرجـوع عـن قرارهـا     واستنكارها حملاوالت بريطانيا
أثناء استقباله للسفري املصري حسن رجـب أن   ١٩٥٦سبتمرب  ١٧وأكد ماوتسي تونج يف  . والسيطرة بالقوة على القناة

وأشار تشوإن الي يف  .الصني ستدعم بكل ما يف وسعها كفاح الشعب املصري من أجل محاية سيادته على قناة السويس
سبتمرب يف تقرير حول قضية قناة السويس أثناء الدورة السادسة واألربعني الجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الـوطين   ٢٠

لنواب الشعب الصيين، إىل أن الشعب املصري سيحصل على الدعم املطلق من الشعب الصيين يف كفاحه حلماية االستقالل 
ل وبعث تشوإن الي بربقية إىل الرئيس عبد الناصر أشار فيها إىل تربع احلكومة الصينية بعشـرين  الوطين وسيادة الدولة، ب

وبعد أن شنت قوى العدوان الثالثة، إجنلترا وفرنسا وإسرائيل، عدواا على .)٣(مليون فرنك سويسري للحكومة املصرية
نوفمرب بيانا أدانت فيه هذا العدوان، ووصفته بأنه ، أصدرت احلكومة الصينية يف األول من ١٩٥٦أكتوبر عام  ٢٩مصر يف 

نوفمرب قـدم ماوتسـي    ٣ويف . وحشي مهجي، وأكدت على دعم مصر من أجل محاية سيادة الدولة واالستقالل الوطين
كمـا  .)٤(تونج اقتراحات ملصر حول إستراتيجية مقاومة العدوان، وقد توىل تشوإن الي تسليمها إىل احلكومة املصـرية 

حلكومة الصينية باب التطوع أمام الصينيني للمشاركة يف الدفاع عن مصر ورد العدوان، وقدر عـدد املتطـوعني   فتحت ا
ألف متطوع، كما أعلنت احلكومة الصينية  وضعأرصدا من اجلنيه اإلسترليين حتت تصرف مصر، وأصدرت  ٢٨٠حبوايل 

ي على مصر، وأهم ما ورد يف هذه البيانات أن موقف الصني عدة بيانات تشجب فيها العدوان الربيطاين الفرنسي اإلسرائيل
اإلسرائيلي احلذر تغري، فقد ختلت الصني عن موقف املهادنة مع إسرائيل، حيث وصفتها ألول مرة من  -من الصراع العريب

يـت أقـدامها يف الشـرق    ، وبأن القوى األجنبية إمنا حتاول إعادة تثب"أداة اإلمربيالية الغربية"خالل العدوان الثالثي بأا 
وكما أدانت الصني العدوان، أدنت كذلك قرار األمم املتحدة الداعي إىل وجود قوات ).٥(األوسط بالتعاون مع إسرائيل

وقالت أن األمم املتحدة ليس هلا احلق يف أن حتتل تلك القوات بوصة واحـدة مـن   . طوارئ دولية على األراضي املصرية

                                                
(1) Shichor, Yitzhak, The Middle East in China's Policy 1949-1977, Cambridge University Press 

1979, P. 49. 
 .حممد السيد سليم، املرجع السابق) ٢(

  .، املرجع السابق اهليئة العامة لالستعالمات)٣(
  .لالستعالمات ، املرجع السابقاهليئة العامة )٤(
  . ، املرجع السابق سالفة حجاوي)٥(
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ونتيجة للسياسة الصينية املؤيدة للمواقف ).١(عن القوات املعتدية الفرنسية والربيطانية واإلسرائيلية األراضي املصرية بالنيابة 
اعترفت ا كل مـن سـوريا    ١٩٥٦العربية، شهدت تلك الفترة توايل اعتراف الدول العربية بالصني الشعبية، ففي عام 

وأدى ذلـك إىل  .)٢(١٩٥٨راق والسودان ا يف عام اعترفت املغرب بالصني، كما اعترف الع ١٩٥٧واليمن، ويف عام 
أسيوية يف القـاهرة يف عـام    -زيادة النشاط الصيين يف املنطقة العربية، خاصة بعد تأسيس منظمة تضامن الشعوب األفرو

، حيث أصبح موقف الصني من القضية الفلسطينية جزءا من سياسة صينية تسعي للحصول على االعتراف الدويل  ١٩٥٨
ني الشيوعية كحكومة شرعية، فضال عن رغبتها يف استخدام العامل العريب كجبهة ثورية مهمة ضد الغرب واإلمربيالية بالص

معارضة الصني لرتول القوات الربيطانية واألمريكية يف كل من األردن ولبنان على وظهر ذلك من خالل ). ٣(األمريكية 
وكانت لتلك السياسة ). ٤(من أن تصبح غطاءا الستخدام العدوان ، وحذرت األمم املتحدة١٩٥٨الترتيب يف صيف عام 

فقد وجه عبد الناصر انتقادات شديدة للواليات املتحدة بسبب سياستها جتاه الصني، وام أثرها يف املقابل يف العامل العريب، 
  ).٥(األمريكيني بإتباع سياسة عدوانية جتاهها 

اختذت سياسة الصني اخلارجيـة موقفـا    ١٩٥٨خالل عام . ١٩٦٣-٥٩ة الصيني -توتر العالقات العربية –خامسا 
وكان ذلـك  . متشددا من معظم دول العامل، وتسبب ذلك يف حدوث تراجع يف عالقات الصني مع عدد من دول العامل

عتدلني من يرجع يف الواقع إىل أن الصني كانت متر يف هذه الفترة مبرحلة خطرية من مراحل الصراع الداخلي، بني جناح امل
أن يتغلب على اجلناح  ١٩٥٨ناحية وجناح املتشددين من ناحية أخرى، حيث استطاع جناح املتشددين منذ أواخر عام 

ونتيجة لذلك تعددت خالفات الصني يف كافة االجتاهات يف ذلك الوقت؛ فشهدت تلـك الفتـرة قيـام    . األول املعتدل
وكانت مرحلة عـدم االتفـاق يف   ).٦(د السوفييت وغريها من دول العاملخالفات وأزمات بينها وبني اهلند ومصر واالحتا

العالقات بني الصني والعامل العريب قد بدأت مع تدخل الصني يف الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية ، مـن خـالل   
الناصر على الـرغم مـن   وكان عبد . عالقاا باألحزاب الشيوعية فيها، وهو ما تسبب يف استياء عدد من الدول العربية

معاداته لإلمربيالية وحتالفه مع الصني، يرفض الشيوعية ، وانزعج من تدخل الصني الشيوعية يف الشئون الداخليـة للعـامل   
وقد بدأ اخلالف بني مصر والصني بسبب قيام اجلمهورية العربية املتحدة بني مصر وسوريا، فقد خشيت الصني ).٧(العريب

املصرية على سوريا، إىل القضاء على قاعدة احلزب الشيوعي السوري، خاصة بعد قرار عبد الصني من أن تؤدي السيطرة 
ومع مطلع . الناصر إلغاء األحزاب السياسية يف سوريا، وكان احلزب الشيوعي السوري أكرب األحزاب الشيوعية يف املنطقة

والنشرات الصينية والسوفيتية على حد سـواء   أغُلق املركز الصحفي الصيين يف القاهرة، ومنع طبع املطبوعات ١٩٥٩عام 
كما ساهم يف تردي العالقات املصرية الصينية ، التقارب الصيين مع العراق بعد ثورة عبد الكرمي ).٨(يف القاهرة ودمشق 

قاسم، خاصة مع الدعم الصيين للحزب الشيوعي العراقي، وتورط هذا احلزب يف قمع انتفاضة وقعت يف كركوك واملوصل 
يضاف . ١٩٥٩حيث تبادلت البلدان االامات اليت انتهت باستدعاء الصني لسفريها من القاهرة يف يونيو . ذلك الوقت يف

ضد السلطات املركزية ، وهو ما أدانته مصر، وصدر  ١٩٥٩إىل ذلك قيام الصني بقمع مترد حدث يف إقليم التبت يف عام 
رشاد القومي يف مصر عن انتهاكات الصني خالل قمع هذا التمرد صفحة أصدرا وزارة اإل ٦٠على إثر ذلك نشرة من 

                                                
)١ (Shichor, Y. China and the Role of the United Nations The Middle East Revised Policy , 

In: Asian Survey, Vol. 3, No. 3(Mar., 1991). P.256.  
واليت أكسبتها مكانة يف العامل العريب، أا كانت أول دولة تعترف باحلكومة اجلزائرية وكان من بني املواقف اليت اختذا احلكومة الصينية )٢(

  .Cooley, J. K., Op. Cit., P. 24. ١٩٥٨املؤقتة يف عام 
)٣(Khalili, Joseph, Op. Cit., P. 682. ٍ  

(4) Shichor, Y., China and the Role of the United Nations The Middle East Revised Policy. P. 256. 
(5) FRUS, 1958-1960, Vol. XLLL, Arab-Israeli Dispute, Memorandum of Conversation, 
Washington, September 4, 1958. 

  .، املرجع السابقسالفة حجاوي)٦(
(7) Du, Xianju, Op. Cit., P. 65. 
(8) Harrison. Op. Cit. 102. 
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وردت الصني على ذلك بأن مسحت للمعارض الشيوعي السوري خالد بكداش حبضور االحتفال بالذكرى العاشرة  .)١(
لتأسيس مجهورية الصني الشعبية ، وإلقاء كلمة يف هذا االحتفال يف حضور ماوتسي تونج، حيث هاجم بكـداش عبـد   

كما وصف النظام الناصري يف سوريا بالنظام االستبدادي والدكتاتوري الذي يـدار  ). ٢(لناصر وامه بامليل إىل الغربا
فقامت . وهو ما أثار غضب مصر ، واعتربته تدخال يف شئوا الداخلية ، وانتهاكا لروح مؤمتر باندونج. بتكتيكات فاشية

وأغَلقت القنصلية  -ان السفري قد غادر بكني قبل ذلك ألسباب شخصيةوك –بسحب القائم باألعمال املصري من بكني 
وكان رد الفعل املصـري  ).٣(الصينية يف دمشق، ووجهت مذكرة للحكومة الصينية بأا لن تسمح بقبول التطاول عليها

ناصر أن هذه هي املرة قويا لدرجة أن احلكومة الصينية سارعت بتقدمي اعتذار للحكومة املصرية ، وأبلغ تشوإن الي  عبد ال
ومل تكن مشاكل الصني قاصرة علـى عالقاـا مبصـر    ).٤(الوحيدة اليت مسحت الصني لنفسها بتقدمي اعتذار ألي دولة 

واملنطقة العربية ، بل امتدت تلك املشاكل إىل عالقاا مع أكثر من دولة، خاصة االحتاد السوفييت،  الذي بدأت اخلالفات 
على جزيريت كيمودى وماتسو، دف  ١٩٥٨أغسطس سنة  ٢٣ني يف اهلجوم الذي شنته قواا يف معه لعدم مساندته للص

وتصاعد اخلالف بني الصني واالحتاد السوفييت بعد تصاعد الرتاع الصـيين مـع اهلنـد يف ذات    ).٥(السيطرة على تايوان
ر االحتاد السوفييت حيادا جتاه هذا الـرتاع،  حيث أظه ).٦(التوقيت، على خلفية اامات الصني للهند مبساندة ثورة التبت 

فقد صدرت تأكيدات من موسكو، منذ بداية القتال على احلدود اهلندية الصينية، بأن االحتاد السوفيييت سيقوم بتنفيذ اتفاقية 
ة بالقضـي وتسببت كل تلك األوضاع يف تراجع نشاط الصني فيما يتعلـق  ).٧(مع اهلند خبصوص إمدادها بطائرات امليج

ومل تنجح يف لعب دور ملموس ، فقد حتول االعتدال الذي اتسم به موقف وفد الصني يف املؤمتر األول ملنظمة . الفلسطينية
، إىل مواقف متشددة خـالل املـؤمترات   )١٩٥٨ـ يناير   ١٩٥٧القاهرة ديسمرب (اآلسيوية  -تضامن الشعوب األفريقية

وتبلور .مة، واتضح ذلك يف معارضتها لرتع السالح ووقف التجارب الذريةالتالية ويف اجتماعات األجهزة املختلفة للمنظ
موقف الصني يف االجتماعات املذكورة يف رغبتها يف أن تتـبىن الوفـود املختلفـة وجهـة نظرهـا يف جمـال حتريـر        

صـينية  أية تعليقات  ١٩٦٣ - ١٩٥٨ونتيجة لكل تلك األوضاع والتطورات مل تصدر خالل الفترة من ).٨(املستعمرات
جتاه قضية فلسطني تعرب عن سياسة واضحة، بل أن هناك بعض الوقائع حدثت يف هذه الفترة ميكن أن تكون ذات داللـة  
معينة، ومن ذلك معارضة تاوسى تشني رئيس وفد الصني الشعبية يف مؤمتر احلقوقيني اآلسيويني األفريقي املنعقد يف دمشق 

                                                
(1) Du, Xianju, Op. Cit., P. 65, 66. 
(2) Masannat, G. S., Op. Cit., P. 216. 
(3) Slawechi, L., The tow Chinas in Africa, In: Foreign Affairs, January 1963. 

)٤(Du, Xianju, Op. Cit., P. 66.  
،  ١٩٧٤، أبريل  ٣٦، السياسة الدولية ، عدد  )١٩٦٩ سنة -١٩٥٩ سنة( بطرس بطرس غاىل، الرتاع الصيين السوفييت)٥(

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=213690  
 .http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=212731،  ١٩٦٨، يناير  ١٦يوميات الثورة الثقافية ، السياسة الدولية ، العدد ) ٦(

سياسة جديدة جتاه املعسكر الغريب،  ج، حينما بدأ احلزب الشيوعي السوفيييت يف انتها١٩٥٣عقب وفاة ستالني، عام بدأ اخلالف الصيين السوفييت، )٧(
وية الروابط وذلك مبحاولة التقارب مع هذا املعسكر، وكان رأي الصني، يف ذلك الوقت، أنه البد أن يسبق التقارب بني املعسكرين، الغريب والشرقي، تق

لتحررية والثورية يف عدد من الدول اآلسيوية بني أعضاء املعسكر الشرقي أوالً، ألن التقارب بني املعسكرين سوف يكون على حساب احلركات ا
الغرب فيها ثانياً  واألفريقية، وأن مصلحة املعسكر الشرقي تفرض عليه الوقوف إىل جانب هذه احلركات وتأييدها، كسباً لصداقة شعوا أوالً، وجماة لنفوذ

رباب حيىي عبد احملسن، املرجع  .، وإمنا كان جمرد تعارض يف االجتاهاتمل يكن اخلالف، يف ذلك الوقت، من احلدة حبيث خيلق القطيعة بني الدولتني. 
  .السابق

اليابانية للصني، مث حماربة قوات  قوات االحتاللقام مبحاربة  الشيوعيالصييناحلزب  وأن، حتتذيجديرة بأن التحرير ترى أن خربا يف كانت الصني )٨(
من كتابات ماركس ولينني، أدخل ماو عليها من  والنظريات مستقاةنج، وهى جمموعة من القواعد كاى شيك، واتبع يف ذلك تعاليم ماوتسى تو جانيش

إتباع هذه التعاليم، نظرا لوجود أوجه شبه كثرية بني األحوال يف  ممثليحركات التحريرولقد اعتقدت الصني بأن على  الصيينالتعديالت ما يالئم الواقع 
فاملستعمر يقيم عادة يف املدن، ولذلك جيب إنشاء قواعد للتحرير يف الريف وبأتباع تعاليم حرب  .األحوال فياملستعمراتالصني أيام احتالل اليابان هلا، و

عمر علي عامر، . تسي تونجالسيطرة على الريف مث الزحف على املدن لتحريرها، وهو ما قامت به قوات به قوات ماو حلركات التحريرالعصابات يتم 
  ، ١٩٧٢، يناير  ٢٧الدولية الشعبية، السياسة الدولية ، عدد الصني واملنظمات 

 http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=213379. 
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اه استنكار نوايا إسرائيل العدوانية ووجودها يف قلب العامل العريب كقاعـدة  إلصدار أي قرار مؤد ١٩٥٧يف نوفمرب سنة 
كذلك فان ليو تشاو تشى يف تقريره عن عمل اللجنـة املركزيـة للحـزب    . للعدوان وكانت معارضته معارضة شديدة 

شارة إىل جناح كفاح مصـر  اكتفى باإل ١٩٥٨مايو سنة  ٥الشيوعي الصيين املقدم للدورة الثانية للمؤمتر الوطين الثامن يف 
.  وسوريا ضد العدوان مبساعدة االحتاد السوفييت وقوى السالم يف العامل دون اإلشارة إىل إسرائيل أو القضية الفلسـطينية 

كما أوضحت بعض املصادر الغربية يف هذه الفترة أن هناك تبادالت جتارية بني الصني الشعبية وإسرائيل تقوم خالهلا األوىل 
كما ظل احلزب الشيوعي الصيين على موقفه اإلجيايب جتاه احلزب ) . ١(لبيض من الثانية مقابل تزويدها بسكر كوبابشراء ا

، وكانت الصني تنظر إليه على أنه قوة ممكن أن تغـري السياسـة اإلسـرائيلية،    ) MAKI(الشيوعي اإلسرائيلي املاكي 
ومن مث مل تكن للصني مواقف عدائية جتاه إسرائيل،  بل ).٢(ب العربيةويعارض اإلمربيالية وينبذ الرتاع بني إسرائيل والشعو

بل أن األخرية هي اليت اختذت مواقف معادية من الصني متثلت يف قيامها بتزويد اهلند باألسلحة خالل نزاعها مع الصني يف 
شغال العرب أنفسـهم يف  ويف الواقع كانت أوضاع القضية الفلسطينية ذاا تعاين حالة من اخلمول الن ).٣(١٩٦٢عام 

نزاعات أخرى فيما بينهم تتعلق بالصراعات بني النظم الثورية والنظم الرجعية، وكذلك املنافسة داخل املعسكر الثـوري  
من مث واجهت جهود مصر يف تلك الفترة إلعادة تنظيم الشعب الفلسطيين وإبراز كيانه شـعبا موحـدا ال جمـرد    . ذاته

فقد عارض األردن ذلك متهما مصر بالسعي إىل إجياد هيئـة متثيليـة   ). ٤(عة العربية ذااصعوبات داخل اجلام -الجئني
فلسطينية دف استخدامها يف إضعاف امللك حسني خاصة يف ظل حالة االنقسام العريب، وأيضا رغبة من عبد الناصر يف 

مث تسببت تلك املواقف يف عدم اختاذ  ومن). ٥(نقل بعض املسئولية عن القضية الفلسطينية عن عاتق مصر إىل طرف أخر
خاصة مع دخول عبد الكرمي قاسم مع عبد الناصر واستخدامه مسألة إنشاء كيان . إجراءات فعلية إلجياد مثل هذا الكيان

إنشاء مجهورية فلسطني العربية يف الضفة الغربية وغزة  ١٩٥٩فقد اقترح يف ديسمرب . فلسطيين يف إطار املنافسة مع مصر
ن يكون هلا حكومة متثل الفلسطينيني وجيش يتحمل مسئولية العمل على إجناز مهمة حترير األراضي الفلسـطينية،  على أ

، واختذ )٦(وعلى أن يتحمل الفلسطينيون األمر كامال باعتبارهم النموذج اجلزائري واستنادهم إىل قواهم الذاتية يف األساس
يك يف مشروعية ضم الضفة الغربية إىل شرق األردن وغزة لإلدارة واختذ عبد الكرمي قاسم من هذا االقتراح وسيلة للتشك

وبطبيعة احلال عارضت كل من مصر واألردن ذلك املقترح على اختالف أهدافهما ، فقد وصف عبد الناصـر   .املصرية
من جوانبـها مـع   ، إذ مل تكن الظروف اليت متر ا القضية الفلسطينية تتشابه يف أي ) ٧(هذه الفكرة بأا مناورة دنيئة 

القضية اجلزائرية، أما األردن فقد انتهز الفرصة وقام مبنح اجلنسية األردنية لكل الفلسطينيني الذين يعيشون يف األردن ، كما 
  ).٨(عرض اجلنسية على أي فلسطيين الجئ يف البالد العربية يريد االنتقال إىل األردن 

بدأت احلكومة الصينية يف انتهاج سياسية جديدة يف أواخـر عـام   :يةتطور سياسة الصني واملنظمات الفلسطين: سادساً 
الستعادة ما فقدته خالل الفترة السابقة يف الدول األسيوية واألفريقية ، وكان من بني التغريات اليت طرأت علـى   ١٩٦٣

ر ألول مـرة يف البيـان   السياسة الصينية يف تلك الفترة، ما هو متعلق بالقضية الفلسطينية، وقد ظهرت مالمح هذا التطو
، ١٩٦٣ديسـمرب سـنة    ٢١-١٤املشترك الصادر عقب زيارة تشوإن الى للجمهورية العربية املتحدة خالل الفترة من 

                                                
  .حممد السيد سليم، املرجع السابق) ١(
)٢(Du, Xianju, Op. Cit., P. 66.  
  .٢٩، ص)٢٠٠٧شتاء(٦٨، العدد١٨الفلسطينية، الدعالقات عسكرية متأرجحة، جملة الدراسات : حممد سيف حيدر، الصني وإسرائيل) ٣(
  .  ١٩٥٩ مارس ٩ ،بتاريخ١٥٤٥ ،اجللسة الثالثة، القرار رقم ٣١ مضابط جلسات جملس جامعة الدول العربية، الدورة االعتيادية) ٤(
  .٢٢ ،ص ١٩٨٧ دراسة يف وحدة املصري أو الصراع احلتمي،لندن: يزيد يوسف صايغ، األردن والفلسطينيون) ٥(
  ١٠٨، ص٢٠٠٧، رسالة دكتوراه، جامعة صنعاء، صنعاء)١٩٦٧–١٩٤٧نشوؤها وتطورها( حممد رجب قدورة، مشكلة الالجئني الفلسطينية) ٦(
  ،١٩٩٨ ، الطبعة األوىل،القاهرة١٩٩٣ – ١٩٦٤ عصام الدين فرج، منظمة التحرير الفلسطينية) ٧(
  .٢٢ يزيد يوسف صايغ، املرجع السابق ،ص)٨(
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وخالل هذه الزيـارة  ). ١(والذي نص على تأييد اجلانب الصيين الكامل لشعب فلسطني يف استــرداد حقوقه الشرعية
تعتمدها الصني يف عالقتها مع مصر والدول العربية، وكان اهلدف من هذا اإلعالن أيضا أعلن شوإن الي عن املبادئ اليت 

نزع خماوف مصر وغريها من الدول العربية من تدخل الصني يف شئوا الداخلية، وبالتايل تشري إىل التزام الصني بتجنـب  
وكانت هذه املبادئ . صني بالدول العربيةاألخطاء اليت وقعت فيها يف اية اخلمسينيات، واليت تسببت يف توتر عالقات ال

تأييد الصني للشعوب العربية يف نضاهلا ضد اإلمربيالية من أجل حتقيق ومحاية استقالهلا الوطين؛ وتأييـد الصـني   : تتضمن
حكومات الدول العربية يف سعيها حنو سياسة سلمية حمايدة وغري منحازة؛ وتأييد الصني الشعوب العربية يف سعيها مـن  

ل حتقيق آماهلا وتطلعاا يف التضامن والوحدة وفق خيارها احلر؛ وتأييد الصني الدول العربية يف جهودها من أجل حل أج
خالفاا عن طريق احلوار واملفاوضات السلمية؛ وتأكيد الصني على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ورفض أي تدخل 

بأن  ١٩٦٤يناير  ١األفريقية اليت تلت زيارته للقاهرة صرح تشوإن الي يف وخالل جولته ). ٢(أجنيب يف شؤوا الداخلية
الصني على استعداد لدعم الشعوب العربية السترداد فلسطني، وقتما يكونوا مستعدين لذلك، وأن على العرب أن يقولوا 

).  ٣(واملتطـوعني  ذلك فقط، وسوف جيدون الصينيني على استعداد لتقدمي كل شيء وأي شيء، مبا يف ذلك األسـلحة 
وخالل جولته يف مشال أفريقيا، صدرت ثالثة بيانات صينية مشتركة مع حكومات كل من اجلزائـر، واملغرب،وتـونس،   

وزاد من حيوية التحرك  .)٤(أكدت تلك البيانات تأييد اجلانب الصيين املطلق لشعب فلسطني يف استعادة حقوقه املشروعة
إن الي اإلفريقية تزامنت مع حترك عريب مهم قادته مصر لتوحيـد اجلهـود   التحرك الصيين يف ذلك الوقت أن جولة تشو

العربية من أجل اختاذ إجراءات على األرض لصاحل القضية الفلسطينية، ومتثل ذلك يف انعقاد مؤمتر القمـة العـريب األول   
مكانية إنشاء كيان فلسطيين بالقاهرة، حيث خرج هذا املؤمتر بقرارات مهمة متثلت يف تكليف أمحد الشقريي بالبحث يف أ

ليكون ممثال للشعب الفلسطيين ، وإنشاء جيش حترير فلسطيين ، وكذا الشروع يف تنفيذ مشروعات لتحويل ميـاه ـر   
األردن الستخدامها لصاحل الدول العربية وحلرمان إسرائيل من استغالل تلك املياه يف تدعيم وجودها على األراضي العربية 

وما ارتبط بتلك املشـروعات  . من املهاجرين، وقطع الطريق أمام عودة الالجئني الفلسطينيني إىل أراضيهمباستقدام املزيد 
من إعالن القادة العرب عن تشكيل قيادة موحدة جليوش الدول العربية تكون مهمتها األوىل محاية مشروعات حتويل مياه 

يف . يين إزاء تلك القرارات سريعا ومؤيدا هلا بصـورة كاملـة  وكان رد الفعل الص. ر األردن من التهديدات اإلسرائيلية
الوقت الذي صدم فيه العرب من موقف االحتاد السوفييت الذي جاء على لسان خروشوف والذي اعتـرب أن القـرارات   

لسـطينيني  وخالل تلك الفترة بدأت االتصاالت املباشـرة بـني الف  ). ٥(العربية تزيد من املخاطر اليت دد السالم العاملي
، عندما حضر عدد من الفلسطينيني اجتماعات يف بكني ، ألقى ١٩٦٤والصينيني، وكانت أول تلك االتصاالت يف مارس 

خالهلا الصينيون باللوم على الواليات املتحدة يف إفشال عودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم، وذَكروا الفلسطينيني بأن 
ويف نفس العام حدثت أول اتصاالت مباشرة ).٦(لصاحل إنشاء إسرائيل مثل موسكو الصني ليست موصومة بعار التصويت

مباشرة بني منظمة فتح والصني ، وذلك على هامش قمة دول حركة عدم االحنياز اليت عقدت يف اجلزائـر العاصـمة يف   
لسطينيينحركة الذي أسس سرا مع غريه من الف -، حيث دعا أمحد بن بيال الرئيس اجلزائري آنذاك ياسر عرفات ١٩٦٤

وهو ما مت . لزيارة اجلزائر دف ترتيب لقاء مع تشوإن الي -يف منتصف اخلمسينات" فتح " التحرير الوطين الفلسطيين 
بالفعل حيث مت خالهلذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول العالقات الفلسطينية الصينية،واألوضاع الصعبة الـيت كانـت   

السوفييت ، للهيمنة عليها ملا تشكله مـن   -االحتالل اإلسرائيلي والصراع األمريكي تعصف مبنطقة الشرق األوسط نتيجة

                                                
  .املرجع السابق، حجاويسالفة )١(
  .١٩٦٣ديسمرب  ٢١البيان املشترك للرئيس مجال عبد الناصر والرئيس تشو إن الي يف (، ١٩٦٣ديسمرب  ٢٢جريدة األهرام ، عدد ) ٢(
  .املرجع السابق، سالفة حجاوي)٣(
  .حممد السيد سليم، املرجع السابق) ٤(
)٥(Cooley, J. K., Op. Cit., P. 24.  
)٦( Ibid.  
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وقام تشوإن الي بتوجيه دعـوة  . موقع جغرايف استراتيجي هام إضافةإىل وفرة مواردها الطبيعية وخاصة البترولية والغازية
بزيارة سرية لبكني يف " أبو جهاد " الوزير  وبالفعل قام عرفات مع رفيقه خليل.لياسر عرفات لزيارة الصني يف نفس العام

نفس العام، كاشفا خالهلا القيادة الصينية بعزم حركة فتح على البدء يف الكفاح املسلح ضد االحتالل اإلسرائيلي يف حرب 
ومن جانبه شخص تشوإن الي األوضاع الدولية وانعكاساا على الوضع يف منطقة الشرق األوسـط  . شعبية طويلة األمد

بشكل دقيق ليخرج بنتيجة صعوبة تفجري أي ثـورة يف تلـك املنطقـة احلساسـة ملـا تتمتـع بـه مـن مكانـة يف          
اإلستراتيجيتيناألمريكيةوالسوفيتية،وأن القيام بالثورة فيها كمن يشعل النار وسط حقول البترول، إضافةإىل عـدم تـوفر   

هلا،واستخلص تشوإن الي حديثه مؤكدا علـى ضـرورة    الشروط الضرورية ملثل هذه الثورة ويف مقدمتها الدعم العريب
وكانت نصيحة تشوإن الي لعرفات نابعة من ).١(فجروها ولو بعود كربيت" االعتماد على النفس وخوض النضال قائال 

رؤية صينية تقوم على أن إيقاف احلروب االستعمارية ضد حركات التحرر الوطين ال يكون إال بالتأييد التام للحركـات  
وقـد ترتـب علـى هـذه      .ورية، وحتريك اجلماهري يف كل مكان من العامل، يف نضال طويل األمد ضد اإلمربياليـة الث

األيديولوجية، يف هذه املرحلة، عدة نتائج هامة بصدد القضية الفلسطينية، أمهها تأييد الصني الشعبية للكفاح الفلسـطيين  
، اهلادفة إىل إضعاف االستعمار العاملي، الـذي تتزعمـه الواليـات    املسلح، على أساس أنه جزء من حركة الثورة العاملية

" الريف الثوري الفلسـطيين "وعلى أساس أن احلرب الثورية يف فلسطني هي منوذج للمفهوم الصيين عن حماصرة . املتحدة
د الذي يتحـتم  هي الطريق الوحي -من وجهة النظر الصينية -أصبحت نظرية ماوتسى تونج و. )٢("إسرائيل"ملدن العامل 

اإلسرائيلي ال ميكن حله سلمياً، حيث أن الواليـات   –حترير فلسطني، وأن الصراع العريب "على العرب أتباعه من أجل 
وترمجت الصني تلك املبادئ ).٣(املتحدة استغلت األمم املتحدة خللق مشكلة فلسطني، واستغلتها أيضا للحيلولة دون حلها

أا سوف تنفذ مجيع القرارات  -قبل زيارة خروشوف األوىل للقاهرة  - ١٩٦٤مايو  ١بصورة عملية حينما أعلنت يف 
الصادرة عن مكتب مقاطعة إسرائيل، وأا سوف متنع أي سفينة مدرجة يف القائمة السوداء من دخول املياه أو املـوانئ  

يف الصحف الصينية ، وخاصـة يف   لوصف اإلسرائيليني" الصهاينة"كما شهدت تلك الفترة وألول مرة لفظ ). ٤(الصينية
وكان هذا التحرر الصيين من احلذر السابق جتاه إسرائيل له ما يربره ، فقد تزايدت  خمـاوف  ).٥(جريدة الشعب اليومية 

الصني من التغلغل اإلسرائيلي يف جنوب شرق آسيا والذي بدأ منذ مطلع الستينات، ومتثل يف دعم األنظمة الرجعيـة يف  
 وفيتنام، حيث توافد اخلرباء العسكريون والصناعيون اإلسرائيليون إىل تلك البلدان، إضافة إىل ظاهرة انتشار بورما والفلبني

كما اشتدت التخوفات الصينية لدى تسرب األنباء عن حماوالت إسرائيل تدعيم التعاون . مناذج الكيبوتزات اإلسرائيلية فيها
وميكن أن تفسر سياسة الصني جتاه فلسطني يف تلـك الفتـرة أيضـا    ).٦(جنوب أفريقيا –إسرائيل  –بني حمور  تايوان 

 ١٦إعادة تقييم الصني الشعبية للوضع العاملي خاصة بعد تفجريها القنبلة الذريـة يف  : مبجموعة أساسية من العوامل؛ منها
حركات التحرر يف آسيا ، حيث أعلنت اثر ذلك أن امتالكها للقنبلة الذرية يدعم موقفها من مساندة ١٩٦٤أكتوبر سنة 

وأفريقيا وأمريكا الالتينية، كما ارتبط ثانيا بربوز الكيان الفلسطيين متجسدا يف منظمة التحرير الفلسطينية الـيت دخلـت   
التطورات اليت شهدا العالقات الصينية اخلارجية، ومن ذلك تصـاعد احلـرب الفيتناميـة    : مرحلة العمل الفعلي، وثالثا

وما صحبه من تطورات يف بقية  ١٩٦٤صيين يف جنوب شرقي آسيا على اثر االنقالب اإلندونيسي سنة وتضاؤل النفوذ ال
ومن ذلك أيضا تطور الرتاع الصينيالسـوفييت  . دول املنطقة مما دفع الصني الشعبية إىل حماولة كسب نفوذ يف مناطق أخرى

                                                
دياب ؛  http://www.arabsino.com/book/life-in-china/ar/32.htm، حمطات يف العالقات الفلسطينية الصينية رونج جيان،يل) ١(

  http://www.arabsino.com/articles/10-06-24/3999.htm ، حقائـق تارخييـة: الصينية_ العالقات الفلسطينية ،  منر 
  .رباب حيىي عبد احملسن، املرجع السابق(٢)

  .، املرجع السابقسالفة حجاوي) ٣(
(4) Cooley, J. K., Op. Cit., P. 24. 
(5) Harris, L. C., China's Relations with the PLO, In: Journal of Palestine Studies, Vol. 7, No. 1(Autumn, 
1977), P. 134. 

  .املرجع السابق، سالفة حجاوي)٦(
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وفييت يف جمموعة واحدة من وجهة النظـر اإلسـتراتيجية   واجتاه الصني الشعبية إىل تصنيف الواليات املتحدة واالحتاد الس
ممـا  . السياسية العاملية، واجتاهها أيضا إىل تدعيم نفوذها يف حميط اموعة األفريقية اآلسيوية وعزل االحتاد السوفييت عنها

ذلك كله أن الصني  ويضاف إىل. )١(يتطلب اختاذ سياسات أكثر إجيابية من قضايا هذه اموعة ومن أمهها قضية فلسطني
كانت تتمتع بقدر كبري من احلرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، ألن الصني مل يكن عندها اهتمامات عامليـة كقـوة   

كما أن الصينيني مل يكن عندهم خوف السوفيت من أن تتصاعد حـرب  . عظمى مثلما كان احلال مع االحتاد السوفييت
مث مل تقتصر جهود الصينيني على تشجيع الفلسطينيني على العمل املسلح، بل حـاولوا  ومن ). ٢(إقليمية إىل حرب عاملية

استغالل حذر السوفيت من قرارات القمة العربية، وتصاعد اخلالف بني مصر وسوريا فيما يتعلـق بأسـاليب مواجهـة    
من أجل إقناع السوريني  -دائيسواء عن طريق احلرب باجليوش النظامية أم عن طريق العمل الف -إسرائيل عسكريا وتوقيته

كما قـام  ). ٣(وفدا سوريا برئاسة وزير اخلارجية ١٩٦٥بإتباع أسلوب الكفاح املسلح، حيث استقبلت بكني يف مارس 
 -وزير اخلارجية الصيين بزيارة إىل دمشق أعرب خالهلا عن أمله يف أن يقوم املؤمتر األفرو Chen Yiاملارشال تشن يي 

ختاذ إجراء ناجح لدعم الشعب الفلسطيين والفيتنامي وغريمها من الشعوب اليت تكـافح مـن أجـل    أسيوي يف نوفمرب با
وقد ساعدت تلك األوضاع على تطلع أمحد الشقريي رئيس منظمة التحرير الفلسطينية للحصول ).٤(االستقالل الوطين 

ه بيأسه من موسكو، ويأسـه مـن   وبرر الشقريي ذلك التوج. على دعم مباشر من الصني يف احلصول على دعم الصني
، خاصة وأم ال يوافقون على حترير فلسطني، وال يرغبون يف االعتراف مبنظمـة  انتظاره ملساعدة السوفيت دون جدوى

ومن مث طلب من سفارة  الصني يف القاهرة زيارة الصني، وسرعان ما وصله الرد بعد عدة أيام يتضمن ترحيـب   .التحرير
ومن مث شكل الشقريي وفدا ضم أعضاء من اللجنـة  . ني بوصفه رئيساً ملنظمة التحرير الفلسطينيةتشوإن الي بزيارة الص

التنفيذية للمنظمة، ومن أعضاء الس الوطين، كما ضم عددا من الضباط من جيش التحرير الفلسطيين على رأسهم  اللواء 
حيث استقبل حبفاوة بالغة، . فد مطار القاهرة الدويلغادر الو ١٩٦٥مارس  ١٥ويف يوم . وجيه املدين القائد العام للجيش

فكان يف انتظارهم يف مطار بكني تشن يي وزير اخلارجية ونائب رئيس جملس الدولة، أكد هلم خالل هذا االستقبال تأييد 
ائيليني الصني لقضيتهم، وخاصة بعد إنشاء منظمة  التحرير الفلسطينية، لتبدأ النضال من أجل حترير فلسطني مـن اإلسـر  

مؤكدا على أن تكون األمة العربية متحدة، وذه ال تسـتطيع أمريكـا وال   . الذين وصفوهم بعمالء اإلمربيالية األمريكية
وخالل الزيارة التقى الشقريي رئيس الوزراء تشوإن الي ، حيـث طلـب منـه الـدعم     ).٥(إسرائيل أن تتغلب عليهم 

به  بأم مستعدون على الدوام لتأييد أية حركة حتريرية يف العامل، بقـدر  العسكري للفلسطينيني، فرد تشوإن الي على طل
يف إشارة إىل السوفيت  -طاقام ، وإم ليسوا كغريهم الذين يقدمون مساعدات ويتقاضون مثنها، ويتقاضون عليها فائدة

الي بأن ترسـل تلـك    وطلب من تشوإن. وحدد الشقريي السالح الذي يطلبه بالنوع الذي يصلح حلرب العصابات -
فأبلغه تشوإن الي  بأن الصني سوف ترسل إلـيهم تلـك   . األسلحة إىل اإلسكندرية العتقاده بأن مصر لن تعارض ذلك

وطلب الشقريي كذلك فـتح  . األسلحة جماناً، وأا سوف تشحنها على بواخرها خوفا من األسطول األمريكي املتربص
شوإن الي باملوافقة على أن يبدأ ذلك من اليوم التايل مع االعتراف باملنظمة، وكذا وأجابه ت. مكتب يف بكني باسم املنظمة

كما زار الشـقريي ورفاقـه مـن    ).٦(منح هذا املكتب احلصانة الدبلوماسية، وأن يعامل كما تعامل أية سفارة صديقة
شؤون العسكرية للمنظمة ، والتقوا العسكريني وهم اللواء وجيه املدين، والنقيب فخري شقورة وزارة الدفاع للبحث يف ال

برئيس األركان الصيين ومعاونيه، حيث مت مناقشة اجلانب العسكري لقضية فلسطني، وكان تعليق رئيس األركان مركزا 

                                                
  .حممد السيد سليم، املرجع السابق) ١(

(2)Harris, L. C., China's Relations with the PLO, P. 134. 
(3)Adie,W. A. C., China's Middle East Strategy, In: The World Today, Vol. 23, No. 8(Aug., 1967), 

)٤(New times, September 6, 1965. 
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وأن الضفة الغربية، . على ضرورة وجود جيش التحرير الفلسطيين يف الضفة الغربية، وأن ذلك أمر أساسي ملعركة التحرير
ولذلك متنع اإلمربيالية األمريكية جـيش التحريـر   . خدامها، متلك مواقع إستراتيجية قاتلة مدمرة إلسرائيل إذا أحسن است

وأكد رئيس األركان الصيين على أن حرب التحرير الفلسطينية جيب أن تكون هلا . الفلسطيين من التحشد يف الضفة الغربية
وأشـار  . تزعج إسرائيل بعض الشيء، ولكنها ال تأيت بفائدة تذكرقاعدة يف داخل إسرائيل، ألن األعمال من اخلارج، قد 

حتديدا إىل منطقة اجلليل جبباهلا لكي تكون قاعدة النطالق العمليات املسلحة، ملا هلا من مزايا عسكرية كربى، ألا قريبة 
وأضاف على ذلك أن التحرير . من األهداف اإلسرائيلية احليوية، وحوهلا سوريا ولبنان، حيث ميكن أن تكون قواعد خلفية

وأم يف حاجة إىل جيش مؤلف من جمموعات صغرية، مدربة تدريباً خاصـاً، للقيـام   . ليس يف حاجة إىل جيش كبري 
وأن السالح احلقيقي هـو  . مع جتنب مواجهة العدو يف معارك مكشوفة . بأعمال خاطفة، إلنزال ضربات موجعة بالعدو

يف خوض "  العقيدة الصينية" ينتفع بقدراته العسكرية أثناء املعركة طبقا ملا عرف عن  اجلندي املدرب الذي يعرف كيف
مت توقيع بيان مشترك بني تشوإن الي ، وأمحد الشقريي، وتضمن هذا البيـان    ١٩٦٥مارس ٢٢ويف ).١(معارك التحرير

والشعوب العربية ضـد اإلمربياليـة،   تأييد الصني لكفاح الشعب الفلسطيين، وضرورة تعزيز التضامن بني الشعب الصيين 
أكد البيان على أن القضية الفلسطينية يف جوهرها، هي من جهة عدوان سافر من قبل . وتنمية التضامن األسيوي األفريقي

الصهيونية تدعمها اإلمربيالية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية، ومن جهة أخرى كفاح الشعب العريب الفلسطيين، 
وأن إسرائيل هي أداة للعدوان خلقتها اإلمربيالية األمريكية يف فلسطني مستخدمة هيئة األمـم  . ب العربية األخرىوالشعو
مث قام الوفد الفلسطيين بزيارة مدينة أوهان والكلية العسكرية ا، حيث شاهد مناورات  بالذخرية احلية جلانب ).٢(املتحدة

مواجهة املدرعات من قبل األفراد، وهو ما جعل أمحد الشقريي يظن أن تلك من قوات اجليش الصيين، وخاصة على كيفية 
وبعد ذلك قابل الوفد . املناورات كما لو كانت قد أعدت إلقناع الفلسطينيني جبدوى العمل الفدائي ضد اجليوش النظامية

ا من العرب، وأن الصينيني دخلوا بـأن إسرائيل واإلمربيالية األمريكية هم من جيب أن خيافوماوتسي تونج ، الذي أبلغهم 
: نظريته واليت تقوم على عدة مبادئ ، أوال وشرح هلم . احلرب ضد الكومنتانج واليابان، وعددهم ال يتجاوز مخسني ألفاً

اضرب العدو على مراحل ، فأنت ال تستطيع : ثانيا. اضرب حينما تكون واثقاً من النصر، وانسحب حينما تكون ضعيفاً
حارب على طريقتـك وحسـب   :  ثالثا. خصمك بفمك، ولكنك تستطيع أن تقطع أصابعه واحداً واحداً أن تقطع يد 

الكليات احلربية ال خترج ضباطاً كاملني، فمن الضروري أن توجد الكليات احلربيـة  : رابعاً. ظروفك، وليس تقليداً أعمى
احلـرب هـي أهـم جامعـة لتخـريج الضـباط        ليقضي فيها الطالب ستة أشهر مثالً، ليتعلموا العلوم النظرية، ولكن

وعلى الرغم من النجاح الذي اعتقد الشقريي أنه حققه يف زيارته إىل الصني ، إال أن عبد الناصـر وعلـى   ).٣(الناجحني
الرغم من أنه كان على علم بالزيارة قبل قيام الشقريي ا ومؤيدا هلا، رأي أن ذلك التطور غري حمسوب، خاصة فيما يتعلق 

فضال عن أن تلك الزيارة مبا انتهت . ساعدات العسكرية  فاملنظمة ليست حكومة، كما أن أرض املعركة مل تتهيأ بعد بامل
إىل جانب أن االتفاق . إليه سوف تزعج موسكو، وهي األهم عند عبد الناصر من بكني ،  يف إطار موازين القوى العاملية

وقد حـاول الشـقريي يف   . ية مت من غري استئذان سابق من عبد الناصرعلى شحن األسلحة الصينية إىل  ميناء اإلسكندر
أعقاب عودته من الصني لقاء عبد الناصر، ليشرح له بالتفصيل حمادثاته مع ماوتسي تونج وتشوإن الي ، ولكن عبد الناصر 

اعد األمور ضـد  وكان هناك ما يدفع عبد الناصر للتخوف بالفعل من تص). ٤(كان غري راغب يف االجتماع بالشقريي
قـدمت مـذكرة   " فتح" إسرائيل يف وقت مل تستعد فيه مصر وبقية الدول العربية ملواجهة عسكرية، خاصة وأن منظمة 

، يف الوقت الذي كانت قوات الصاعقة التابعة هلا " متارس قيادة جيش التحرير الفلسطيين مسئولياا حبرية" تطالب فيها أن 
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وتنفيذا ملا اتفق عليه الشقريي مع تشوإن الي  يف بكـني،  .مليات فدائية ضد إسرائيلع ١٩٦٥قد بدأت منذ مطلع عام 
قامت الصني بتزويد منظمة التحرير الفلسطينية بكميات حمدودة من األسلحة سواء عن طريق تسليم األسـلحة بصـورة   

لب تلك األسلحة عبارة عن مباشرة، أو عن طريق دفع األموال للمنظمة لشراء األسلحة من أي جهة أخرى ، وكانت أغ
بنادق ورشاشات خفيفة، وبالطبع مل تكن تلك األسلحة تقارن مبا تقدمه الدول العربية وخاصة مصر وسوريا والعراق إىل 
الفلسطينيني ، إال أن ذلك التحرك الصيين كان له أمهية سياسية وداللة على حترك صيين باجتاه الشرق األوسـط، حتـاول   

أن  ١٩٦٦يونيـو   ٩كما أعلن أمحد الشقريي يف القاهرة يف ). ١(اد موطئ قدم هلا يف الدول الثوريةالصني من خالله إجي
جيش التحرير الفلسطيين سوف يرسل عددا من قواته إىل فيتنام الشمالية للقتال جنبا إىل جنب مع قوات الفيتكـونج يف  

وف متكنهم من دراسة طرق حرب العصابات، ويف رده كفاحهم ضد اإلمربيالية األمريكية ، وأن خربام القتالية هناك س
على سؤال حول موقف الدول العربية من ذلك خاصة وأن ذلك سوف يسبب مشاكل هلا، صرح الشقريي بأن منظمـة  
التحرير مستقلة وال تأمتر من أحد، وأن موشيه ديان رئيس األركان اإلسرائيلي السابق سوف يزور فيتنام اجلنوبية، لدراسة 

تلقى عدد من  املقاتلني الفلسطينيني التدريب يف األكادميية العسكرية الصينية وبالفعل ). ٢(كافحة حرب العصاباتطرق م
وأدت أخبار إرسال املقاتلني الفلسطينيني إىل فيتنام الشمالية للتدريب إىل قلق إسرائيلي كبري، ).٣(Whampoaيف وامبوا 

كان يوجد بالفعل جيش حترير فلسطيين ينتشر يف كل من مصـر وسـوريا   أكثر من مسألة إرسال األسلحة نفسها، إذ 
ألف جندي حيصل على التدريب ألسلحة املختلفة اليت تفوق يف نوعها وكميتها  ١٥ – ١٠والعراق تتراوح أعداده ما بني 

يكتسـب الفلسـطينيني   وإمنا فقد كان اخلوف اإلسرائيلي من أن . األسلحة اليت أرسلتها الصني أو اليت ميكنها أن ترسلها
ودعم املخاوف اإلسرائيلية ).٤(تكتيكات متكنهم من تشكيل وحدات تكون هلا القدرة على تنفيذ حرب عصابات حقيقية

خبري، وصلوا يف النصـف األول   ١٨٥وصول خرباء صينيني للعمل مع القيادة العامة للجيش السوري، وقدر عددهم بـ 
ىل أن الصني تسعى من وراء ذلك إىل جعل سوريا قاعدة للعمليات الفدائية يف ، وخلص اإلسرائيليون إ١٩٦٥من نوفمرب 

والواقع أن اخلرباء الصينيني قاموا بتدريب ). ٥(املنطقة، من أجل مساعدة حزب البعث السوري من أجل قيادة العامل العريب
الرغم من ذلك فقد كانت عمليات  وعلى).٦(لواء حطني التابع جليش التحرير الفلسطيين والذي كان يتمركز  يف سوريا

نقل األسلحة الصينية للفلسطينيني تواجه صعوبات عديدة ، فلم يكن يسمح هلا بإنزال محولتها يف كثري من األحيان ، ففي 
قامت سفينة صينية باملرور بعدة موانئ عربية يف الالذقية والبصرة وبريوت ، قبل ان تتمكن أخريا وبعد انتظار  ١٩٦٦عام 
وإذا كان تأييد الصني للقضية الفلسـطينية  ).٧(أسابيع من أن تفرغ محولتها يف قطاع غزة مبوافقة السلطات املصرية لعدة 

حمل تقدير من كافة األطراف العربية ، إال أن النهج الذي اتبعته كان ال يتوافق مع النهج الذي رآه عبد الناصـر مناسـبا   
ارسة احلرب الشعبية اليت كانت الصني تدعو الفلسـطينيني لشـنها ضـد    ملواجهة إسرائيل، فكان عبد الناصر يعارض مم

إسرائيل، وأبلغهم أن هذا النهج ال يصلح للتطبيق يف احلالة الفلسطينية، إذ ال توجد منطقة يف الشرق األوسط تتمتع بكثافة 
جئ حقيقية تسمح هلؤالء الفدائيني فضال عن عدم وجود مال. سكانية مبا فيه الكفاية مبا يسمح للفدائيني بالتحرك بني الناس

إضافة إىل أن شن عمليات فدائية ضد إسرائيل سوف يعطيها القدرة على حتديد وقت املعركة الـذي  . باالختفاء والتخفي
ومل يكن موقف مصر من عالقات الصني حبركات التحرير الفلسطينية هو املوقف  ).٨(ختتاره وتفرضه على الدول العربية 
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فظهـرت  ). ١(متيز باحلذر، فقد كان العرب مترددين بشأن االتصال املباشر بني الشقريي والصينينياملوقف الوحيد الذي 
خماوف يف الدول العربية املعروفة بعالقاا مع الغرب من هذه االتصاالت، فهامجت ذلك، وإن كان من خالل الصـحف  

يف لبنان ومتيل إىل ج خط حتريري يتفـق مـع   اليت كانت تصدر  –جتنبا للرأي العام العريب، فقد نشرت جريدة احلياة 
، واعتربت أن ذلك سوف ١٩٦٥مقاالت تنتقد تقارب منظمة التحرير الفلسطينية مع الصني يف عام  -املواقف السعودية

يفيد إسرائيل، وأن األخرية سوف تستخدم ذلك يف الساحة الدولية للترويج بأن الصني تسعى إىل حتويل منظمة التحرير إىل 
وأن مصلحة القضية الفلسطينية متلي على املنظمة أن تبقـى بعيـدا عـن النضـال     . تكونج أخرى يف الشرق األوسطفي

وكنتيجة هلذا التطور يف السياسة الصينية،  ).٢(األيديولوجي يف العامل بني الشرق والغرب أو بني الصني واالحتاد السوفييت 
ضد متثيل  ١٩٥٢يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة منذ سنة  ١٩٦٥نوفمرب سنة  ١٧الصينية، صوتت إسرائيل ألول مرة يف 

وقد أوضحت صحيفة اجلورزاليم . الصني الشعبية يف األمم املتحدة، بعد أن كانت متتنع عن التصويت طوال الفترة السابقة
ا ترجـع إىل  األسباب الىت دعت إسرائيل إىل اختاذ هذا املوقف، بأ ١٩٦٥نوفمرب سنة  ١٨بوست يف عددها الصادر يف 

تفاقم املوقف املناهض إلسرائيل الذى اتبعته الصني خـالل األعـوام األخـرية وتأييـدها ألكثـر املواقـف العربيـة        
عدة أحداث أدت إىل تأثر السياسة الصينية جتاه القضية الفلسطينية  ١٩٦٥وشهدت الفترة التالية بداية من أواخر .)٣(تطرفا

أسيوي يف اجلزائر يف أكتـوبر   –، فقد فشل تنظيم مؤمتر التضامن األفرو  الفلسطينية وسياستها اخلارجية على وجه العموم
كما شهدت تلك الفترة أزمـات شـابت   . ، وكانت الصني تعول على دعم املؤمتر لقضييت فلسطني وفيتنام١٩٦٥سنة 

ية، وهى اليت أدت شهدت بداية الثورة الثقافية يف الصني الشعب ١٩٦٦العالقات العربية الصينية، وفوق كل ذلك فإن سنة 
إال أن تلك الثورة الثقافية ، كان هلا ).٤(إىل تدهور عالقات الصني مع كثري من الدول أو على األقل مجود هذه العالقات

هلا انعكاسا أكثر تأثريا على مواقف الصني جتاه القضية الفلسطينية، حيث تزايدت إدانتها لـدور الواليـات املتحـدة    
السوفيييت يف الشرق األوسط، وللتأكيد على تأييدها السياسي للحكومات العربية، وتقدمي الـدعم  األمريكية واالحتاد 

كسبيل وحيد لتحقيق تطلعات الفلسـطينيني  " حرب التحرير الشعبية"العسكري هلا، وحتريض الشعب الفلسطيين على 
وظهر ).٥"(ركة املقاومة الفلسطينيةتشكيل التوجهات العسكرية والسياسية حل"والعرب، وكان لذلك تأثري واضح على 

الذي كانت حكومته ترفض االعتراف بالصني الشـعبية   –وظهر هذا املوقف من خالل دعمها لألردن ).٥"(الفلسطينية
نـوفمرب   ١٣يف أعقاب اهلجوم اإلسرائيلي على قرية السموع يف الضفة الغربيـة يف   -وحتتفظ بعالقات وثيقة مع تايوان

ن وأصدرت اخلارجية الصينية بيانا يدين الواليات املتحدة وإسرائيل، جاء ، حيث أعلنت الصني تضامنها مع األرد١٩٦٦
خلقت اإلمربيالية األمريكية إسرائيل بشكل اصطناعي يف فلسطني من أجل القضاء على حركات النحرر الـوطين يف  "فيه 

طاملا عملت الشعوب العربية علـى  الدول العربية، واالحتفاظ مبصاحلها االستعمارية يف املنطقة العربية، وحنن مقتنعون بأنه 
تقوية وحدم يف كفاحهم املشترك، فإم بكل تأكيد قادرين على هزمية العدوان اإلمربيايل األمريكي يف املنطقة العربيـة  

ومع تصاعد ديدات احلرب بـني  ).٦"(واقتالع إسرائيل، اليت هي مبثابة خنجر غرزته اإلمربيالية يف هذا اجلزء من العامل
،  ١٩٦٧ب وإسرائيل على خلفية التهديدات اإلسرائيلية لسوريا واهلجوم اإلسرائيلي على مواقع سـورية يف أبريـل   العر

سارعت مصر إىل التدخل ملساندة سوريا ضد تلك التهديدات ، وقامت بدفع قواا إىل سيناء، كما حركت قوات جيش 

                                                
)١(FRUS, 1964-1968, Vol. XVLLL, Arab-Israeli Dispute, 1964-67, Telegram from the Embassy in the 

United Arab Republic to the Department of State, Cairo, May 7, 1965. 
)٢(Harris, L. C., China's Relations with the PLO, P. 134.  
  .حممد السيد سليم، املرجع السابق) ٣(
آسيويني يف القاهرة يف -إىل السفارة األمريكية يف دمشق ومهامجة الصني النعقاد مؤمتر الكتاب االفرو دبلوماسيصيينأزمة جلوء   هاومن) ٤(

 .نفسه. العالقات الصينية التونسية يف نفس الشهر مما أدى إىل قطع العالقات الدبلوماسية بني البلدين، وتوتر ١٩٦٧مارس سنة 

  .٦٠ـ  ٥٨هاشم بهاين، املرجع السابق،  ص (٥)
)٦ (Dunner, J.,Op. Cit.,  P.18 .  
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مايو نشرت جريدة  ٢٥حركات املصرية بتأييد الصني ، ويف التحرير الفلسطيين إىل مواقعه يف قطاع غزة، وقد حظيت الت
، كمـا نظمـت   " إن الرجعيني السوفيت واإلمربياليني األمريكيني يتآمرون على حساب الشعب العريب" الشعب اليومية 

كما كـان  . )١(الكثري من االجتماعات يف بكني لدعم الكفاح الفلسطيين والعريب ضد اإلمربيالية وأداا للعدوان إسرائيل
نشاطا مهما يف تلك األثناء حيث قام مبرافقة أمحد الشقريي يف شهر  Huang Huaهوانج هوا سفري الصيين يف القاهرةلل

وكان السفري الصـيين  . مايو خالل جوالته التفقدية لقوات جيش التحرير الفلسطينية يف قطاع غزة وعلى احلدود السورية
وقد كانت تلك األوضاع متثل فرصة مواتية للصني الشعبية أعادت فيها تأكيد ).٢(متحمسا للمواجهة يف الشرق األوسط

سياستها العامة إزاء قضية فلسطني، كما حاولت من خالهلا أن تكسب جولة الرتاع الصينيالسوفييت حول قضايا الشـرق  
عربية املتحـدة يف موقفهـا مـن    األوسط فمنذ اللحظات األوىل لألزمة، أعلنت الصني الشعبية تأييدها التام للجمهورية ال

ديدات إسرائيل وإاء وجود قوات الطوارئ الدولية وخليج العقبة وذلك على حنو ما جاء يف البيان الصيين الصـادر يف  
ومع اندالع احلرب أرسل تشوإن الي  رسائل لعبد الناصر وللرئيس السـوري نـور الـدين     ).٣(١٩٦٧مايو سنة  ٢٧

كما أرسل رسالة خاصة إىل الشقريي طالبه فيها بعدم إلقاء . تتضمن دعم الصني للقضية العربيةاألتاسي وألمحد الشقريي 
وبعد انتهاء احلـرب أذاعـت   . السالح واالستمرار يف القتال ، وحماكاة الفيتناميني يف مواصلة الكفاح حىت النصر النهائي

مليون صيين والثوريون يف العامل  ٧٠٠جهة للشعوب العربية بأن اإلذاعة الصينية يف براجمها اليت تبث باللغة العربية بيانات مو
جزءا من املخطط اإلمربيايل األمريكي  ١٩٦٧ويف السياق ذاته، اعتربت الصني حرب ). ٤(بأكمله يدعمون الوحدة العربية

وخرجت بنتائج تقول بـأن  . األمريكي إلعادة فرض السيطرة على منطقة الشرق األوسط والقضاء على حركات التحرر
-لواليات املتحدة هي العدو األول للعرب، وبأن اإلحتاد السوفييت متآمر مع الواليات املتحدة، وأن التخلف االجتماعي ا

االقتصادي هو املسئول عن هزمية العرب، وخلصت إىل االستنتاج بأن البلدان العربية مل تصل بعد إىل مرحلة الدميقراطيـة  
ويف أعقاب احلرب ادعت املصادر اإلسرائيلية أن هنـاك  ).٥(ورة الدميقراطية الوطنيةالوطنية، وبأم ما زالوا يف مرحلة الث

وأعلنـت  . ١٩٦٧كميات كبرية من األسلحة الصينية خزنت يف غزة وسيناء لصاحل جيش التحرير الفلسطيين قبل حرب 
نية تتضـمن مـدافع مضـادة    القيادة العسكرية اإلسرائيلية أا وجدت يف غزة والعريش كميات كبرية من األسلحة الصي

كما أعلنت  مصادر أمريكية أن الصـني زودت الفلسـطينيني   . للدبابات واملدرعات، وكمامات ضد الغازات الكيمائية
، وهي قواذف خفيفـة   Short blowpipeكذلك بنوع من القواذف الصاروخية احملمولة قصرية املدى يطلق عليها 

بريطاين وتطويره خالل احلرب يف فيتنام الشمالية، حيث  -ه عن قاذف أمريكيرطال ، جنح الصينيون يف تقليد ٤٠وزا 
استخدمه الفيتكونج بفاعلية ضد الطائرات األمريكية املنخفضة ، وإن كان الفدائيني الفلسطينيني مل ينجحوا يف إسقاط أية 

در الرمسية الصـينية أن النضـال الـذي    وعقب اهلزمية العربية مباشرة أعلنت املصا).٦(طائرة إسرائيلية خالل تلك الفترة 
خاضته الشعوب العربية ضد اإلمربيالية األمريكية وعميلتها إسرائيل قد تعرض لنكسة مؤقتة فقط، وطالبت الشعوب العربية 

، كما تعهدت الصـني الشـعبية   )٧(بان ترفع شعار قاتل وافشل مث قاتل ثانية وافشل ثانية مث قاتل مرة أخرى حىت النصر
آلف طن من القمح وعشرة ماليـني مـن    ١٥٠بعض املساعدات للدول العربية فقد أبلغت مصر بأا ستقدم هلا  بتقدمي

الدوالرات بدون شروط، بل لقد صرحت بعض املصادر الدبلوماسية بأن الصني عرضت على مصر وسوريا تقدمي أسلحة 

                                                
)١ (Cooley, J. K., Op. Cit., P. 27.  
)٢(Dunner, J. Op. Cit., P.19.  
 .سليم ، املرجع السابقحممد السيد ) ٣(

)٤(Adie, W. A. C., Op. Cit., P. 322.  ؛Dunner, J., Op. Cit., P. 21.  
  .، املرجع السابقسالفة حجاوي)٥(
)٦(Cooley, J. K., Op. Cit.,, P. 26.  ؛Dunner, J. Op. Cit., P. 18.  
  .حممد السيد سليم ، املرجع السابق)٧(
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هجوما على االحتاد السوفييت والواليات املتحـدة، بعـد   وشنت الصني  ).١(نووية ملساعدا على استعادة األراضي احملتلة
حمادثات أليكسي كوسيجني وجونسون يف جالسبورو بشأن الشرق األوسط، واعتربت الصني ذلك جزءا مـن التعـاون   

يوليو كوسيجني وسكرتري احلزب الشيوعي ليونيد برجينيف بأما  ١٦بل وامت جريدة الشعب يف . األمريكي -السوفييت
القضية الفلسطينية، وامت الصني االحتاد السوفييت والواليات املتحدة بأم عقدوا صفقة مقايضة شاملة تضـمنت   خانا

يوليو نشرت جريدة الشعب اليومية مقـاال   ١٨كما شنت الصني هجوما على األمم املتحدة ، ويف ).٢(فلسطني وفيتنام
كما انتقـدت  ). ٣(حلماية كاملعتاد ، بينما تحمل الضحايا نتائج العدوانامها بأا أداة لإلمربيالية، حيث متنح املعتدين ا

يف نوفمرب، ودعت إىل إزالة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مكاا جلمع العرب واليهود  ٢٤٢الصني قرار جملس األمن رقم 
حتاد السوفييت ضد املصلحة العربية، ورأت الصني أن القرار ما هو إال اتفاق بني الواليات املتحدة واال). ٤(على حد سواء

شن عليه . ومع رفض أمحد الشقريي هلذا القرار). ٥(وأعلنت أا ستعارض أي قرار أو موقف أخر يقوم على هذا القرار
االحتاد السوفييت هجوما حادا متهما إياه بأنه يرفض كل الوسائل اليت توفر على الشعب الفلسطيين الكفاح املسلح، وأنـه  

شكلت نقطة حتول يف تاريخ الصـراع   ١٩٦٧وهكذا فإن حرب يونيو عام  ).٦( ذلك مبوقف احلكومة الصينيةمتأثر يف
العريب ـ اإلسرائيلي، جنحت خالهلا إسرائيل يف أن تلحق هزمية عسكرية باجليوش العربية على ثالثة جبهات، وهو ما   

يف حرب تقليدية وهو ما " إسرائيل"ألنظمة على مواجهة ترتب عليه انعدام ثقة اجلماهري العربية بأنظمتها وبقدرة هذه ا
يتفق مع وجهة النظر الصينية، وشهدت منظمة التحرير الفلسطينية بروز حركة فتح بوصفها احلركة املسـيطرة علـى   
 توجيه مسار املقاومة، وبدأ البحث يف داخل حركة املقاومة الفلسطينية عن جتارب الشعوب النضالية لالستفادة منها يف

  ).٧(مقاومة االحتالل
  :اخلامتة

ظهرت الصني الشعبية يف أواخر أربعينيات القرن العشرين يف أعقاب كارثة سقوط معظم أراضي فلسطني يف براثن 
وكانت احلكومة الصينية اجلديدة لديها نفس املواقف العربية من االستعمار سواء التقليدي املتمثل أساسا يف . الصهيونية

ن بقاع العامل العريب واليت كان هلا الدور الرئيس يف ظهور الكيـان  القوى األوروبية واليت ما زالت تسيطر على كثري م
أو يف االستعمار احلديث املتمثل يف الواليات املتحدة اليت سعت بدورها الستبدال نفوذها بدال . الصهيوين يف فلسطني

عة للقوى االسـتعمارية،  وعلى الرغم من ذلك مل تنظر الصني إىل إسرائيل كصني. من نفوذ القوى االستعمارية التقليدية
ومن مث مل يكن لدى الصني حرج يف التعامل مـع  . بل إن الصني امت العرب باملسامهة يف إجياد املشكلة الفلسطينية

إسرائيل يف النصف األول من اخلمسينيات، خاصة وأا كانت تسعى للحصول على اعتراف دول العامل ا يف الوقت 
وجاء مؤمتر باندونج لـيغري مـن   .عن االعتراف بالصني وأبقت على اعترافها بتايوان الذي أحجمت فيه الدول العربية

مفاهيم الصني جتاه قضية فلسطني، خاصة بعد أن أدرك القادة الصينيون أن تلك القضية هي احملور الـرئيس الهتمـام   
ؤمتر ، إذا سرعان ما اعترفت مصـر  الدول العربية ومدخل الصني إىل العامل العريب، وهو ما أكدته الفترة اليت أعقبت امل

ومن جانبها ساندت الصني مصر يف مواجهة العدوان الثالثي . ، وتبعتها عدد من الدول العربية ١٩٥٦بالصني يف مايو 
إال أن العالقات الصينية العربية يف تلك املرحلة مرت مبراحل متباينة من القـوة والضـعف نتيجـة     .سياسيا واقتصاديا

اتبعتها الصني إزاء األحزاب الشيوعية يف العامل العريب ، خاصة مع موقف مصر ضد تلك األحزاب ، وهو للسياسة اليت 

                                                
)١(FRUS, 1964-1968, Vol. XVLLL, Arab-Israeli Dispute, 1964-67, Memorandum from the Chairman of the 

Central Intelligence Agency's Board, Washington July 15, 1967. 
)٢(Cooley, J. K., Op. Cit., P. 28.  
)٣(Shichor, Y. China and the Role of the United Nations The Middle East Revised Policy, P.256.  
)٤(Harris, L. C., China's Relations with the PLO, P. 134.  
  .٢٤٩سامي حكيم ، املرجع السابق ، ص )٥(
)٦(Cooley, J. K., Op. Cit., P. 28.  

  .٦٠ـ  ٥٨هاشم بهاين، املرجع السابق ، ص (٧)
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ما أثر سلبا على عدم وجود موقف صيين واضح جتاه القضية الفلسطينية، إذ اقتصر املوقف الصيين على التأييد حلقـوق  
يب من القضية واليت حاولـت اختزاهلـا يف مسـألة    الفلسطينيني والالجئني يف موقف أقرب ما يكون إىل املوقف الغر

وإن كان للصني مربرات يف . كما أن الصني مل تتخذ موقفا حازما جتاه عدوانية إسرائيل، ومل ترفض وجودها. الالجئني
وقـد   .هذا املوقف آنذاك، فإن املربر األقوى يف هذا اإلطار يعود إىل مخول القضية الفلسطينية على الساحة العربية ذاا

، حيث تصاعد التأييد الصيين للقضـية  ١٩٦٣أظهرت الدارسة أن تلك األوضاع انقلبت بصورة كاملة يف أواخر عام 
الفلسطينية بصورة كبرية، فأيدت التحركات العربية اليت قادا مصر يف تلك الفترة من أجل إجيـاد كيـان فلسـطيين    

عربية لتحويل مياه ر األردن ملنع إسرائيل من استغالل تلك وجيش فلسطيين للتحرير، فضال عن قرار تنفيذ مشروعات 
املياه الستقدام مزيد من املهاجرين اليهود وتدعيم وجودها يف األراضي الفلسطينية، وأيضا قرار تشكيل قيـادة عربيـة   

نيني، كما بدأت الصني اتصـاالت مباشـرة مـع الفلسـطي    . موحدة جليوش الدول العربية حلماية املشروعات العربية
فاستضافت قيادام سواء من منظمة فتح أو من منظمة التحرير الفلسطينية، حيث اعترفت احلكومة الصينية بـاألخرية،  

واألهم أا قررت تزويد املنظمة باألسلحة اخلفيفة ، وحثت . وفتحت هلا مكتبا يف بكني، منحته نفس مكانة السفارات
غـري أن املواقـف    .الوجود اإلسرائيلي انطالقا من األراضي احملتلة رئيسها أمحد الشقريي على شن حرب شعبية ضد

الصينية مل تلق محاسا من جانب مصر ، إذ كان عبد الناصر يؤمن بأن احلروب الشعبية ال تصلح للتطبيق فيما يتعلـق  
حلاق اهلزمية بإسـرائيل  هي الوحيدة القادرة على إ –وقتما تتم استعداداا  –بالقضية الفلسطينية، وأن اجليوش النظامية 

وحترير فلسطني، وأن العمليات الفدائية سوف تقدم إلسرائيل الفرصة لتوجيه ضربة استباقية للدول العربية يف الوقـت  
كما أن الصني حتولت إىل اهلجوم على االحتاد السوفييت وهو الداعم األهم للجانب العريب واألثقل وزنا .الذي حتدده هي

ومن مث كان تشجيع الصينيني للفلسطينيني ومعهم السوريني أمرا خيالف السياسة اليت تنتـهجها  .  على الساحة العاملية
ومع تصاعد خماطر نشوب احلرب بني العرب وإسرائيل ، وقفت الصني إىل جانب  .مصر يف مواجهة العدو اإلسرائيلي

مية العربية ، حثت الصني الفلسطينيني العرب وصعدت من هلجتها ضد إسرائيل ، ومع اندالع احلرب وظهور بوادر اهلز
على املقاومة واستمرار القتال مثلما يفعل الفيتكونج يف فيتنام، وقدمت مساعدات للدول العربية ، وألقت باللوم علـى  

وظهر . االحتاد السوفييت والواليات املتحدة واعتربت أما اتفقا على مقايضة مواقفهما جتاه قضية فلسطني مقابل فيتنام 
الذي قبلته مصر، ونادت بإزالـة دولـة    ٢٤٢املوقف الصيين بصورة أوضح من خالل رفضها لقرار جملس األمن رقم 

 .إسرائيل لتحل حملها دولة تضم العرب واليهود على حد سواء
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من إقامة ثورة إجتماعية وعسكرية ىف الصني بعـد أن  年號洪武年號洪武年號洪武年號洪武استطاع أحد الرهبان البوذيني ويدعي هونغ دو

أخرج املغول االجانب من الصني وكون حكم وطىن مركزى و بذلك أصبح أول أمرباطور من أسرة مينغ والذى تربـع  
نظراَالصلة الوضيع حيث كان فالحاَ مث )ملتسول ا(م وأطلق عليه لقب امللك الشحاذ ١٣٩٨-١٣٦٨على عرش الصني من 

أدخل االمرباطور بالده ىف ضة زراعية وانتاجية .حتول إىل نظام الرهبان وكان يطلب الطعام من العامة عن طريق التسول
 كما عمم التعاليم الكنغوشيوسية وأسس حكومة مركزية وأطلق على نفسة أسم ابن السماء ورغم النهضة الـىت , عظيمة 

صنعها ذلك الرجل ىف الصني إالأنه أختذ قرار بالغ الصعوبة وهو حترمي التجارة مع البالد االجنبية اى حترمي تعامل العامة مع 
ورغم ذلك التحرمي , التجار الذين يأتون من البالد االجنبية وأقتصر االمر على احلكومة الصينية الىت أحتكرت تلك التجارة 

ري مسبوق مع البالد االجنبية ىف التجارة والىت أعتمدت على الدبلوماسية التنمويه حيث أرسـل  إالأنه كان هناك انفتاح غ
االمرباطور عدد من السفراء اىل البالد االجنبية طلباَباالعتراف الرمسى باالمرباطورية اجلديدة وحتسني أواصل التجارة مـع  

جارى والذى عرف بأسم جتارة اجلزية إذ كان من أالهـداف  البلدان االجنبية وتعريفهم االجرأت اجلديدة ىف التعامل الت
  )١(. الرئسية للدبلوماسية الصينية هى التنميه االقتصادية عن طريق التجارة لذلك أطلق عليها الدبلوماسية التنموية 

قام فور أعتالئه العرش بعد أن توىل أالمرباطور االول ملينج مقاليد احلكم : التعريف بتجارة اجلزية والدبلوماسية التنموية 
بأرسال الوفود ببيان رمسى إسترضائى إىل حكام البالد االجنبية وجاءىف البيان عروض الصداقة والتجارة متالزمان  وجاء 
ىف اية البيان إشارة اىل أن  إذا وافقت حكومه البلدان االجنبية فعلى احلاكم إرسال اجلزية اىل بالط املينج كأشارة علـى  

وقد جاء للبيان الرمسى للمرباطور من سجالت أسرة مينج ما يوضح تلك الرسائل  .لتجارى وربط عرى الصداقة االتفاق ا
منذ أن فقدت أسرة السونج العرش وقطعت السماء قربام خرجت أسرة يوان من الصحراء لتدخل الصني وحتكمهـا  " 

وظلت شـؤن  , لت مصريهم اخلراب والدمار الكثر من مائه عام وعندما سئمت السماء من سوء حكمهم وفسادهم جع
الصني ىف حالة من الفوضى على مدى مثانية عشر عام ولكن عندما بدأت االمة ىف النهوض من كبوا رأينا حنن الفـالح  

وشـاء اخلـالق ان   ,يو أن من واجبنا الوطىن انقاذ الشعب  -من هواى) يقصد االمرباطور نفسة بتلك الكلمات (البسيط 
ولقد أرسينا دعـائم السـالم ىف   )٢( .نا املدنيون والعسكريون طريقهم شرقاَ اىل اجلانب االيسر من النهر يسلك موظفو

وقـد أرسـلنا   . كما أختارنا الشعب أيضاَالعتالء عرش الصني , االمرباطورية وأستعدنا احلدود القدميه إلرضينا الوسطى 

                                                
كان االمرباطور املؤسس للمينج فالحا يتيما من بلدة أوى يف وسط الصني وامضي جزء من حياته يف معبد بوذي وهناك تعلم الكتابـه و   )١(

اريـة  اطلع علي الكالسكيات الكونفوشيوسية ،و مينج تعين باللغة الصينية املتألق أو احلائز علي اإلشراق ، وحول تأسيس الدولة وعالقتها التج
م ، ص ٢٠٠٥يوم سادت الصني البحار ، ترمجة علي أمحد كنعان ، تاله للطباعة و النشر الريـاض  : لدول االجنبية راجع ، لويز ليفاثيس مع ا
  .٢٥٧م ، ص ٢٠٠٢تاريخ الصني ، ترمجة أشرف حممد كيالين ، الس األعلي للثقافة ، القاهرة : ، هيلد هوخام  ٧٦ -٧٣

Robinson, David M: "Politics, Force and Ethnicity in Ming China: Mongols and the Abortive Coup 
of 1461," Harvard Journal of Asiatic Studies,Volume 59, Number 1, June 1999, p.79–
123.;Robinson, David M. :"Banditry and the Subversion of State Authority in China: The Capital 
Region during the Middle Ming Period (1450–1525)," Journal of Social History (Spring 2000),p. 
527–563.;Hucker, Charles O: "Governmental Organization of The Ming Dynasty," Harvard 
Journal of Asiatic Studies ,Volume 21, December 1958,p. 1–66 ; Atwell, William S :"Time, 
Money, and the Weather: Ming China and the "Great Depression" of the Mid-Fifteenth Century," 
The Journal of Asian Studies ,Volume 61, Number 1, 2002,p. 83–113. 

)2 ( Zhong-yang Yan-jiu yuan, Ming shi-lu,Volume 2,p.775 
يف العام الثاين الشهراألول اليـوم  ) هونج دو (م يف عهد األمرباطور ١٣٦٩فرباير٢٦أنه بتاريخ   Ming shi-luتذكر وثائق اسرة مينج    

العشرين قد أرسلت مبعوثني مع األعالنات وتقدمي املشورة لالنضمام لألمرباطورية علي تعليمات من دول اليابان و شامبا و جافـا و بلـدان   
و اجلدير بالذكر أن سـجالت أسـرة ميـنج تبلـغ      ٧٧٥لد الثاين من وثائق املينج الصفحة وذلك يف ا)العرب و املسلمني ( احمليط الغريب 

 .م ١٦٤٤ –م ١٣٦٨جملد حيمل وثائق األسرة من عام ٣٢٧٩
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م أننا لسنا مبثل حكمة حكامنا االقدمني الذين أعترف العامل باسـرة  موظفينا اىل سائراملمالك االجنبية بالبيان الرمسى وبرغ
بفضائلهم ومناقبهم فال يسعنا االن ان نطلع العامل على عزمنا على حفظ السالم ىف أرض البحار االربعة  وعلـى هـذا   

دايا من احلرير اىل تلـك  ويأتى بعد ذلك أن سفراء االمرباطور الصيىن محلوا اهل" االساس فقط أصدرنا هذا البيان الرمسى 
  )١(البلدان االجنبية الىت أرسلت فيما بعد سفرائها باخلزية من أجل إقامة عالقات اقتصادية طيبة مع الصني

永樂永樂永樂永樂 يت األمرباطور الثالث يف اسرة مينج  –األمرباطور هوان يوجنل  او)Yong-le ( والذي بدأ عالقات جادة
احلمالت العسكرية االقتصادية للمنطقة فيما يعرف برحالت الكرت واشترك فيها  مع دول اخلليج و اجلزيرة العربية و ارسل

الف جندي وما يقدر مبائه سفينة عسكرية كبرية خبالف السفن الصغرية االخري وكان يقوداالسطول القائد  ٢٨اكثر من 
أرسل االمرباطور القائد ( ، اتبع يوجنل نفس منهج ابيه وأصدر فرمان جاء كالتايل  تشينغ خه    鄭和下鄭和下鄭和下鄭和下اخلصي املسلم

اخلصي و أخرون ملختلف البلدان إلعالن تعليمات امرباطورية  مفادها ، لقد قبلت بكل حزم والية السماء وورثت احلكم 
األعظم من األباطرة تاي زو جاد ، تاس تسونج ، وتشاو تسونج رن ، لقد حكمت أكثر من عشرات  أالف من الدول 

مي من أجدادي ونشرت السالم وقد أصدرت عفو عام جلميع من حتت السماء و أعلنـت  وورثت االحسان األعظم السا
وبدأ اجلميع من جديد ،أنتم يامن تسكنون يف خمتلف البلدان البعيدة عـرب احملـيط ، ومل   ) جودي (دي –بدء عهد جوه 

، حاملني اعالن بتعليمـايت  تسمعوا حيت األن  عن ذلك ، األن أرسل لكم اخلصي القائد تشنغ خه و القائد وانج جينج 
لكم، جيب عليكم احترام األوامر و السري يف طريق السماء ، لرعاية شعبكم و األحتفاظ بالسالم وهكذا حتتفظون بالسالم 
و االزدهار ، يقدم احلرير امللون حسب األقتضاء للحكام و البلدان العشرين اليت سيمر عليها القائد تشينغ خه إيل هرمز و 

بايل و عـدن و   –و كاليكوت و ملقا و كوشني و البحرين و مقدشيو و ساموديرا و األحساء و اليمن و قان سريالنكا 
  )٢( .ظفار و امليناء القدمي 

واجلدير بالذكر هنا ان نظام اجلزية مل يكن وفق ما نعلم من تعاليم الشريعة االسالمية وما مت فعلة من طرف احلكومات 
االسالمية علي البالد املفتوحة وليس ايضا ما قد فهمة بعض املستشرقني من نظام اجلزية  انه واجب تفرضة الدولة املنتصرة 

بل مل يكن ذلك النظـام  , تلك اجلزيه مرغمة خوفامن عواقب عسكرية او سياسية  او ذات النفوذ على منطقة معينة تدفع
عند أسرة مينج أكثر من جمرد تعبري تقليدى عن سيادة اململكة الوسطى على السائر الدول االخرى ىف إطار رمسى ممـزوج  

العالقات التجارية اجلديدة ونقـل  مع بعض املراسم امللكيه ومل يتجاوز ما يقتضية ذلك من إرسال البعثات الدبلوماسية و
الدبلوماسـية  ( اهلدايا الىت ميكن قبوهلا كجزية مصحوبة بتملق املبعوثني أو كما اطلق عليها متخصصوا التاريخ الصـيىن  

                                                
حاكمة العامل و بني الربابـرة اي دول  ) مينج الصينية(م أصدر االمرباطور بيان بربط أواصل الصداقة بني اململكة الوسطي ١٣٧٢يف عام  )١(

اء يري العامل األخري ، تقوم الصداقة علي أساس دفع اجلزية مقابل دعم التجارة بني الصني و تلك البالد واجلدير بالذكران هناك فريق من العلم
 أن ليس هناك ما يسمي بتجارة اجلزية بل هي جتارة الضرائب و ان الترمجة احلرفية للكلمة ال تنم عن املضمون اخلاص بتلـك التجـارة ، وان  

املؤرخني و املترمجني قد تأثروا بأراء املستشرقني وأخذوا كلمة اجلزية منهم ، ولكن الباحث اليري ان ذلك الرأي صـائب وذلـك بسـبب    
تصرحيات و افعال و معتقدات األباطرة حكام أسرة مينج الذي يدل علي أعتقادهم بأم حكام العامل وجيب علي الدول اخلضوع هلم و التـأثر  

  .األقتصادي م فيما يسمي بالسالم العاملي ألسرة مينج كما سيوضح البحث بعد ذلك الثقايف و 
Ming shi – lu ,volume 3 , p.65 – 67, 936 – 936. 

، كما جاء يف و ثائق أسرة ميـنج  رقـم   ٢٦٣-٣٥٨تاريخ الصني ، ص : راجع هيلدا هوخام يوجنل تعين البهجة الدائمة،اما عن عهده )٢(
بأن األمرباطور أعلن العفوالعام عن مجيع من حتت السماء  مقابل أن تأخذ من تلك البالد الرببرية  السلع القيمة و النادرة و  ١٥ يف الد١١٧٥

 بالدهـم  تعطي إيل وزارة املناسك يف القصر االمرباطوري كما يشترط أن يقدم جتار تلك البالد الرببرية التحية الرمسية لالمرباطور مث يعودوا إيل
 ٦سجالت اسرة مينج السنهاخلامسة الشهر وكذلك راجع  Ming shi- lu , vol 15 , p 15 -16ملني بالبضائع و اهلدايا ، راجع حم

 ١٥٧٧ -١٥٧٦، الصفحة  ١٩الد ١٥٣٤م، السجل رقم ١٤٣٠يونيو ٢٩بتاريخ  ٩يوم 

Ming shi – lu ,vol 19,p.1576 – 1577.  
  برحالا إيل البلدان الغربية من البحر راجع املصدر الصيين املعاصر السرة مينغوحول سجالت بناء السفن اليت قامت 

李昭祥著《龍江船廠志》，1543年刻。 
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استجابت كثري من الدول االجنبية لذلك العرض . )١(من جانب البلدان االجنبية والتملق الذى حيبه االمرباطور  ) املاكرة 
لوا وفوداَ من عندهم حمملة باهلدايا الىت أطلق عليها اجلزية وكانت من تلك البلدان بلدان اجلزيرة العربيـة واخللـيج   وأرس

لكن جيب أن أوضح أن هناك كثري من البلدان األجنبية من رفضت .  وعلى رأسهم هرمز وظفار وعدن ومكه واألحساء 
ة اجلزية كأا فكره مهينه وردت علية بأسلوب أستعالئى مثل حـاكم  تلك الفكرة املخترعة من أمرباطور املينج عن جتار

أن السماء واالرض واسعتان وليست حكراَعلى حاكم واحد وإعلم أن العامل ملك للعـامل  :"اليابان الذى أرسل له يقول  
ف معهـم يف  حيث مت استخدام العن) اجلبور (وكذلك ملوك مقدشيو وملوك األحساء اجلدد " وليس ملكاَلشخص واحد 

 .)٢(احلملة اخلامسة السطول الكرت
هو لقب اطلق علي القائد املسلم حجي حممود مشس الدين أحد احفاد حاكم منطقة يونان  السيد األجـل   تشينغ خه

مشس الدين عمر ، والسيد األجل لقب يطلق علي السادة العلويني يف منطقة أسيا الوسطي ، ولد حجي مشس الـدين يف  
من أسرة ارستقراطية حاكمه وله أخ و أربع شقيقات ،وينتمي تشينغ خه لعرقية تسمي هوي و هي إحدي  منطقة يونان ،

وما تعين حممود ،وقد أطلق كلمة ما علـي  ) ما(العرقيات املسلمة يف جنوب غرب الصني ،اما عائلتة فيطلق عليها عائلة 
ولد تشينغ خـه  .، عندما سافر ملكة من اجل احلج  السيد األجل منصور ، احلفيد اخلامس للسيد األجل مشس الدين عمر

اي فيت اجلواهر الثالث وقد حترفت فيما بعد تلك الكلمة يف األدب الشعيب ) ماسانباو(م وكان يطلق عليه اسم ١٣٧١عام 
  )٣( .العريب إيل السندباد صاحب الرحالت البحرية السبع املشهورة متاما مثل ماسانباو او تشينغ خه 

م ، ورغم املقاومة العنيفة اليت ١٣٨٢اطور هونغ دو جيشة بقيادة فو يودي لالستيالء علي اقليم يونان عام أرسل األمرب
ابداها املغول يف الدفاع عن يونان إال ان القائد فو يودي استطاع دخول األقليم وهزمية املغول وصادف مقابلة فو يـودي   

سنوات بقليل عندما سأله القائد فو يودي عن مكان أختبـاء القائـد    بالفيت ماسانباو وكان عمره وقتها يزيد علي العشر
أخذ القائد فو يـودي  " اهكذا حقا " فتعجب القائد من شجاعة الفيت و قال له " قفز يف الربكة "املغويل ، فرد عليه الفيت 

 إخصاء الفيت ماسانباو م مت١٣٨٥ذلك الفيت أسري معه عندما توسم فيه الشجاعة و الذكاء ، وبعد ثالث سنوات اي عام 
  )٤( .وأحلق خبدمة األمري يوجنل األبن الرابع لالمرباطور الصيين هونغ دو مؤسس أسرة مينج 

م ، األمر الذي دعـاه لتعـيني   ١٣٩٢واجه األمرباطور هونغ دو مشكلة كبرية بعد موت ابنه األكرب وويل عهده عام 
لك يكون هونغ دو قد جتاوز العديد من ابنائه االحياء مبا فيهم االبن حفيده خلفا ألبيه وذلك بدعم من رجال البالط ، وبذ

عام وتويل ٧١م تويف مؤسس اسرة مينج عن عمر يناهز ١٣٩٨الرابع يوجنل الذي كانت عيناه ترنو حلكم البالد ، ويف عام 

                                                
واجلدير بالذكر مل يكن كل اباطرة مينج حيبون ذلك التملق الذي ال يأيت بعائد علي اقتصاد الصني بل علي العكس كان من عوامل   )١(

الدبلوماسـية  (من وقف تلك التجارة ) لو  –شي (ألمر الذي دفع االمرباطور الرابع ألسرة مينج  التدهور األقتصادي وضعف اخلزينة الصينية ا
إن السفن اليت جتلب األحجار الكرمية و اهلدايا من ( حيث أصدر فرمان يف أحدي و ثائق اسرة مينج يقول فيها بعد توليه عرش البالد )املاكرة 

تقف و علي السفن مجيعا أن تعود إيل ناكينج وعلي كل السفن املبحرة يف البحار يف طريقهـا للـبالد    البالد الرببرية يف احمليط الغريب جيب أن
 ب ٢الصفحة  ٣٠٤تاريخ أسرة مينجالفصل ، راجع ) الرببرية أن تتوقف 

Ming shih ,ch.304,2a ,T.P, chin1933 , p. 301  
Huang – ming Ts,ung Hsih-lu , ch.15,p.30a  

العسكرية الصينية علي اجلبور حكام االحساء و شرق اجلزيرة العربية فسوف نوضح ذلك تفصيليا يف ذلك البحث وحـول   حول احلملة )٢(
 Geoff Wade : the zheng he Voyages , asia research institute ,working paperذلك ميكن الرجوع إيل ،

series,no.31 , national university of Singapore,October 2004,p.17-18.    
املستطرف : ، هادي العلوي  ٣١-٣٠م ، ص ٢٠٠٤االسالم يف الصني ، ترمجة وانغ ماو هو ، دا ووتشو للنشر ، بكني : مي شو جيانغ  )٣(

  . لالمام علي بن ايب طالب كرم اهللا وجهه  ٣٦، ويذكر هادي ان تشينغ خه هو احلفيد ال ٣٠٥الصيين ، ص 
     ;٨٦ – ٧٣البحار ، ص يوم  سادت الصني : لويز )٤(

Phillips, George: 'The seaports of India and Ceylon, described by Chinese voyagers of the 
fifteenth century, together with an account of Chinese naviga-tion, Part I,' Journal of the 
China Branch of the Royal AsiaticS ocietyfo r the Year1 885, 20,1986,p. 209-226. 
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و ادخلها يف سلسلة طويلة  يونوين لكن األمري مل يدير البالد مثل جده -حفيده يواجنانغ  والذي أطلق علي نفسة لقب جو
من الصراعات والفوضي خاصة بعد أن قلص األمتيازات األقطاعية للقواد العسكريني وجرد اعمامه األمراء من القـوات  

م ، وبعد صراعات عسـكرية مريـره   ١٣٩٩العسكرية و عزهلم من مناصبهم ، األمر الذي أدي لثورة عمة يوجنل عام 
ام األمور ويدخل من بوابات القصر األمرباطوري ويصبح األمرباطور الثالـث للميـنج   استطاع يوجنل أن يستويل علي زم

يونوين أستطاع اهلروب من عمة حيث لبس ثـوب   –م ،وتذكر احلوليات الصينية أن األمرباطور جو ١٤٠٢وذلك عام 
  )١(.ندي الكهان وذهب مع جمموعة من خواصة خارج البالد عرب مركب شراعي متجها حنو بلدان احمليط اهل

أعتمد يوجنل يف صراعه ضد ابن أخيه علي اخلصيان العسكريني ، لذا أعطاهم ثقته بعد النصر و قرب منـه اخلصـي   
ماسانباو وأعطاه لقب تشينغ خه وفور أستقرار األوضاع أمر يوجنل ببناء أسطول أمرباطوري يقوم بزيارة احمليط اهلنـدي  

يونني خارج البالد ، وقد  –بديد الشاعات املضطربة حول منفي األمرباطور جو لتمشيطه حبثا عن األمرباطور اهلارب أو لت
م للبحث عن األمرباطور اهلارب و كذلك مللئ خـزائن  ١٤٠٣كلف يوجنل قائده اخلصي تشينغ خه ببناء األسطول عام 

 ) .لتاريخ غري الرمسي للمينج ا( الدولة الفارغه بالعائدات التجارية اخلارجية وذلك وفق ما جاء يف كتاب مينج تونج جيان 
)٢(  

يف البداية أمر األمرباطور يوجنل مقاطعة فوجيان بإنتـاج   :  treasure ships (  寶船寶船寶船寶船)أسطول سفن الكرت 
سفينة عابرة للمحيطات وبعد ثالث أشهر أمر مقاطعات سوجو و جيانغسو و جيانغشي و جيجيـانغ و هونـان و    ٣٧

سفينة مث تطور  ١٨٨سفينة أخري ويف نفس العام أرسل أمر أخر للمقاطعات الساحلية بانتاج  ٢٠٠غوانفد ونغ ، بانتاج 
سفينة من أجـل البعثـات    ١٦٨١إيل  ١٤٠٧وحيت عام  ١٤٠٤لوضع أكثر من ذلك حيث بلغ انتاج السفن من عام ا

الرمسية للمينج فيما يعرف أصطالحيا بأسطول الكرت ، وكانت سفن الكرت حتمل أسلحة حديثة مبعطيات ذلـك العصـر،   
قدم ، و كذلك أحتوت السفينة  ٩٠٠يل إ ٨٠٠مدفع برونزي و يبلغ مدي املدفع من  ٢٤حيث حوت كل سفينة علي 

كذلك أحتـوت كـل   . علي غرف جمهزه بكل الرفهيات املمكنة من أجل مبعوثي األمرباطور و مبعوثي البلدان األجنبية 
سفينة علي جرس كبري و مخسة أعالم وطبل كبري و عشرة مصابيح تستعمل كإشارات ضوئية الصدار األوامر  علي منت 

نة لوا اخلاص وعلم أسود كبري خطط عليه باللون األبيض حرف كبري يدل السرية اليت تنتمي هلا السفن و كان لكل سفي
  . )٣(تلك السفينة 

وخبصوص التوزيع الوظيفي علي سفن اسطول الكرت ، كان علي منت كل سفينة سبعة من املديرين اخلصيان يعملـون  
 ٥٢ديرين املساعدين يعملون حتت إشراف السفراء يتـبعهم  كمرافقني لسفراء األمرباطور ، كما كان هناك عشرة من امل

عسكريا كبريا مسئول علي  ٩٢خصي ، اما بالنسبة للتوزيع العسكري علي منت سفن األسطول فكان علي منت كل سفينة 
اص  من رؤساء اموعات ، اما ربان السفينة فكان يتم تعينه بشكل خ ١٠٣من قادة الكتائب يتبعهم  ١٠٤األفواج ، و 

من األمرباطور وكان لدي الربان سلطة القتل لتعزيز النظام علي منت السفينة ، وكان لكل سفينة أمني سر العداد الوثائق 
من موظفي وزارة املناسك مسئولني عن  ٢الرمسية وكان امني السر ذو رتبة رفيعة يف البالط األمرباطوري ، وكذلك عدد 

وتعين املعلم ) تونغ يي فانس هو جياو يو غوان ( شرة معلمني يعملون مترمجني ولقبهم الربتوكوالت الرمسية باالضافة إيل ع

                                                
)1( Zhu,Jianqiu : 'Zheng He's nautical chart and its role in the history of the Chinese chart 

development', In: Research Association , Zheng He Xia Xi Yang Lun WenJi. 1 ,1985,p. 229-237. 
وحول أسباب اعداد اسطول الكرت وإشراف تشينغ خه  ;٣٥٦، ص  ٩، الد ٢٩٢، السجل  ١٤٠٣ماية  ٢٥فق السنة األويل ، املوا ٥الشهر  ٥اليوم )٢(

  عليه  و انواع السفن و حمتوياا يرجي مراجعة ذلك البحث القيم
Sally K. Church: ZHENG HE, AN INVESTIGATION INTO THE PLAUSIBILITY OF 450-FT 
TREASURE SHIPS, Monumenta Serica, Vol. 53 ,2005, p. 1-43 

 ;٣٥٦، ص  ٩، الد ٢٩٢، السجل  ١٤٠٣ماية  ٢٥السنة األويل ، املوافق  ٥الشهر  ٥اليوم )٣(

Mei-Ling Hsu: Chinese Marine Cartography: Sea Charts of Pre-Modern, Imago Mundi, Vol. 40 
,1988, p. 96-112 
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الذي يعرف الكتب األجنبية ، وكان منهم ماهوان و فاهسني اللذان وصفا رحلتهما بصحبه اسطول الكرت إيل بلدان احمليط 
كما رافق أسطول . )١( .ليا يف ذلك البحث اهلندي و اخلليج العريب و شبة اجلزيرة العربية و سوف نذكر رحلتهما  تفصي

طبيبا و صيدالنيا جلمع األعشاب النادرة و التعرف علي االمراض و األوبئة و عالج املرضي يف اسطول الكرت  ١٨٠الكرت 
، و اجلدير بالذكر أن معظم البحارة و اجلنود علي منت األسطول كانوا من ارمني املبعدين عن الـوطن ، وقـد محـل    

طول بكميات كبرية من احلرير و اخلزف امللون و القطع الفنية ، باالضافة إيل عدد كبري من اللفائف البيضاء املمهوره األس
( خبتم األمرباطور يوجنل أعطت كلها للقائد تشينغ خه لكي يصدر األوامر و يعقد املعاهدات مع بلدان احملـيط اهلنـدي  

ـ ١٤٠٥ويف خريف وفق ما تقتضيه الضروره ،) البلدان الغربية   ٣١٧م كان أول أسطول للمينج جاهز لرحلته األويل بـ
 )٢( .ألف جندي مستعدين لألنطالق حنو بلدان احمليط اهلندي  ٢٧سفينه من سفن الكرت مزود بـ 

كان لتجارة اجلزيه مراسم وطقوس معقدة ىف البداية انشأت أسرة مينغ إدارة خاصة لشئون السـفن  :مراسم جتارة اجلزيه 
االجنبية والتجارة اخلارجية ىف مينغتشو والزيتون وكانتون وذلك وفقاَ ملا فعلته أسرة يوان سابقاَ، وأصبحت مسؤلية تلـك  

وكان املسؤل عن تلك اإلدارة هو وزير , الدول االجنبية  االدارة مقتصر على توىل شؤون تقدمي اجلزيه وتيسري التجاره مع
جانج  –تشي –واجلدير بالذكر أن وزير املناسك يف عهد يوجنل االمرباطور الثالث هو الوزير يل )٣() الطقوس ( املناسك 

ن يتقدم رسول الوفد واتبعت ادارة شؤن السفن االجنبية والتجاره عدد من القوانني الدقيقة خاصة بتجارة اجلزيه أوهلا أ)٤(
األجنىب باجلزيه والىت هى عباره عن سلع كماليه ىف الغالب وخملوقات نادرة وعجيبة من بالد الشرق والغرب ، وبعـد أن  
يقدم الرسول اجلزيه يأخذها وزير املناسك ويعرضها على االمرباطور ىف سجل وإذا وافق االمرباطور أعطت وزارة املناسك 

احملدد ) امليعاد( مث ينتظر السفري موعد الدوره , جزيه حيث يوضع ختم على ورقه سفارته الىت أتى ا للسفري براءة  تقدمي 
له لتقدمي اجلزيه لالمرباطور وبعدها يتسلم خط املرور أو تصريح السري الذى يسري به التاجر منذ نزوله امليناء وحىت وصوله 

د السفن املصاحبه له وكمية البضائع تفصيلياَ باالضافة للسلع االخـرى  وكان حيدد للسفري عد. اىل العاصمه االمرباطوريه 
والعدد الكلى العضاء البعثة وطريقة تقدمي اجلزية شخصياَ لالمرباطور وعندما تقبل اجلزيه يتوسل وزير املناسك لالمرباطور 

اهلدايا وفقاَ ملا قدموه من جزيه أو هـدايا  فيأمر االمرباطور بإعطائهم , بتقدمي اهلدايا لتلك الوفود والتجار املصاحبني هلم 
  )٥( .لالمرباطور بإسم اجلزية 

مث يأمر االمرباطور حكومته متمثله ىف وزير املناسك بشراء السلع  االضافية الىت حتملها سفن الوفود والىت توجـد ىف  
طور للبعثة بعرض بضائعها وعرضها كما يسمح االمربا, امليناء وهى من خري البضائع التىتقدم كجزيه للقصر االمرباطورى 

                                                
)1( Huang Xingzeng : (Xiyang chaogong dianlu) [ , 西洋朝貢典 , 1520 n. Chr.], 

(annotierte Übersetzung),Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des 
Fachbereichs,Geschichts- und Kulturwissenschaften an der Freien Universität Berlin ,Tag 
der mündlichen Prüfung: 29. Juli 2005, p.8-12. 

)2(  GEOFF WADE :  The Ming shi-lu as a Source for Thai History -- Fourteenth to Seventeenth 

Centuries, Volume 31, Journal of Southeast Asian Studies ,1 September 2000 ,p .6- 32 
يف جملد العاشر ، تقول أن االمرباطور أمر املسئولني بأنشاء وزارة املناسك ألن االمرباطورية  ٣٠٩هناك وثيقة يف سجالت أسرة مينج رقم  )٣(

فهي حتكمكل من حتت السماء وأن الشعوب يف البلدان البعيـدة يشـعرون    من البلدان آالف  اتحتتل مكانة مركزية يف العامل و حتكم عشر
واهلدوء لوجودنا هنا يف حكم العامل و أم يريدون إظهار الوالء لنا ، وان من دواعي سروري أن يأيت من هـم يف الـبالد البعيـدة     باالرتياح

يعلنون الوالء مث يعودون إيل بالدهم حمملني باهلدايا االمرباطورية ، وعلي وزارة املناسك أن متنحهم تصريح بـذلك و ان حتمـيهم و تسـهل    
  .عائق من األن فصاعد و أن كل الناس يف مجيع البلدان املرحبني و الراغبني يف دخول الصني أن يسمح هلمرحالم دون 

Ming shi –lu , vol.10,Record 309, p. 435 
  .١٤٨٣، ص  ١٢، الد ٧٦٨م ، سجل ١٤١١يوليو  ١٩، املوافق  ١٩، السنة  ٦، الشهر ٢٩اليوم  )٤(
)٥(Ming shi –lu , vol 15,p.15. 

امرباطوريات الرياح املومسية ، ترمجة كامل يوسف ، مركز االمارات للدراسـات و البحـوث االسـتراجتية ،    : وكذلك راجع ريتشارد هول 
  .٣٠٢املستطرف الصيين ، ص : ، هادي العلوي ١٢٣م ، ص ١٩٩٩ابوظيب 
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وملدة تتراوح من ثالث إىل مخسة أيام وذلك لكى يطلع عامة الشعب الصيىن علـى تلـك البضـائع    ) املناسك (ىف قسم 
أما إعضاء البعثةاملرافقة للسفري واملقيمني ىف امليناء ال يسمح هلم مبقابلة االمرباطور ىف العاصمة بل يسمح هلـم  , ويشتروا 

واجلدير بالـذكر أن نظـام   )١( .ارة مع سواد الشعب الصيىن ىف امليناء ولكن بواسطة مسسار حتدده وزارة املناسك بالتج
اجلزية قد عمل على زيادة الوهم االمرباطورى بأن حاكم اململكة الوسطى له السيادة على كل ما تظلة السماء و ويؤكد 

ة القائد البحرى تشينغ خه ىف معبد بوذى قريب من شـنغهاى  على ذلك النقش االثرى املوجود على عمود حجرى أقام
أن مجع البلدان الواقعة وراء األفق وىف أقاصى االرض أصبحت تابعة لنا مجيعاَ من أقاصى الغرب إىل أقاصـى  : "  جاء فيه

ا وهكـذا  الشرق ومن أقاصى الشمال إىل أقاصى اجلنوب مهما تبتعدت ومهما كانت امليافات والطرق الىت تفصل بينـه 
كـان أصـحاب   )٢( " .فربغم بعد بالدهم حقاَفها هم الربابرة من وراء البحار جاءوا حيملون االشياء واهلدايا الثمينـة  

من اخلدم باالضافة  ٤٠٠املقامات الرفيعة من املبعوثني االجانب يقيمون يف قصر هوي تونغ مبدينة ناجنينج، حيث خيدمهم 
لرعايتهم ، وكان كل مبعوث له بطاقة خشبية حتمل أمسه وكان حيذر عليهم اخلروج إيل  لعدد من األطباء و الطهاه املهرة

الشارع و األختالط بالعامة أو التجار احملليني ، بل كانت وزارة املناسك تقوم باالجراءات التجارية وحتديد أنواع اجلزيـة  
إيل الصني، ويف املقابل كان املبعوثني يتلقون يتلقون  ومقدارها لكل بلد، وكذلك انواع البضائع اليت جيلبها املبعوثني معهم

اهلدايا االمرباطورية وكذلك ملوكهم ، مث يسمح للمبعوثني بإقامة سوق مفتوحة للجمهور يف دار الضيافة خـالل مـدة   
لتارخييـة و  تتراوح من ثالث إيل مخسة ايام حتت رقابة وزارة املناسك،وكان مينع منعا بات أن يباع للمبعوثني املدونات ا

واذا تسلل أحد املبعوثني إيل بيوت األهـايل كـانوا   .اخلرائط و األسلحة و األعشاب الطبية النادرة ذات املخزون احملدود 
حيرمون من اهلدايا األمرباطورية وكانت مدة اقامتهم يف قصر هوي تونغ تتجاوز بضعة أشهر ، مصحوبة بعدد من الوالئم 

وأخرياَ خنتم حديثنا عن . )٣(لتسلية  حتت إشراف وزارة املناسكو رمي السهام من اجل ا األمرباطورية وسباقات اخليول
الذى وصل لبالط أمرباطور امليـنج عـام     Benedict Goesتلك املراسم مبا قاله املبشر الربتغاىل  بينديكت جويس

( مندوب أو سفري لتقدمي اهلدايا  ٧٢أن البلدان االجنبية تبعث سفارات اىل الصني قدر عددهم ب" كسفري فقال  ١٦٥٠
إىل االمرباطور وكان معظم املندوبني من التجار وكانت نفقات الرحلة ذهاباَ وإياباَ على حساب احلكومة الصينية ) اجلزيه 

فاالمرباطور الصيىن عنده من اخليالء والزهو ما جيعله حيس باخلجل إذا قبل اهلدايا بدون مكافأة سخيه لذا يعمل مجيـع  , 
ونفهم من هذا السياق ان مصاريف الرحالت البحرية من الدول األجنبية اىل "االعضاء اىل التنافس على متثيل أعضاء الوفد 

احلكومه الصينيه نظري تقدمي بعض التوقري الزائد والتملق الـذى حيبـه االمرباطـور    الصني ذهاباَ وإياباَ كانت على نفقات 
  )٤( .وجيازى به بسخاء مبالغ فيه 

                                                
  ١٨٩-١٨٨يوم سادت الصني البحار ، ص : لويز  )١(
سوف حنقق ذلك النقش باعتباره أحد مصـادر  وم  ١٤٣١مارس  ١٤كتب تلك العبارات املوجوده  يف النقش احلجري القائد اخلصي تشينغ خه يف  )٢(

م ١٩٣٥و ذلك سـنة     Journal Kuo – fengاسرة مينج عن عالقات اسرة مينج بشبة اجلزيرة العربية و اخلليجوقد نشر النص املنقوش يف دورية 
املوجـود يف     Tien – feiيف   –، اما النص األصلي فيوجد علي حجر يف متحف تيـان    Cheng Hao – shengالعامل الصيين اجلليل علي يد 

  بدولة الصني وحول ذلك راجع   T,ai – tsangاقليم 
Zheng he : wu – tu  wen – sui  hsu – chi,by cheng  hao – sheng  , journal ,Kuo – feng , 
vol.vII,no.4,october1935,p.30-31.   

  ، ١٩١-١٨٧يوم سادت الصني البحار ، ص : لويز  )٣(
Zheng Hesheng: Zheng Yijun, The Selected Papers on Zheng He’s Voyages to West, Part II, Qi Lu 
Publishing House, 1983, p.856 

ية أسرة مينج قد أخنفض تدرجيا خالل النصف الثاين من القرن السادس عشر بسبب الغـارات  اجلدير بالذكر أن معدل التجارة اخلارجية للصني يف ا )٤(
  .املستمرة من القراصنة اليابانيني و ظهور القوة البحرية الربتغاليية يف احمليط اهلندي وتكوين مستعمرات هلم فيه

F.Hirth,Ancient Porcelain : a study in Chinese mediaeval in dustry and trade, reprinted the j.of the 
china branch of the r.asitat.soc,1888,p.58-60. 

  .٢٢٩املشرق العريب و الشرق األقصي ، ص : وكذلك ميكن الرجوع إيل ، سليمان حزين 
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كان مؤسس أسرة مينغ له حساسيه ضد املسلمني والسيما العرب :وثائق جتارة اجلزيه مع بلدان اجلزيرة العربية واخلليج 
إال أنه سرعان ما ختلى عن تلك الفكرة وقرب منه املسلمني بل , ملغوىل ىف أول عهده وذلك بسبب عالقتهم حبكم يوان ا

بل أمر بعمل تقومي إسالمى ووضع باللغة العربيه وقرب منه العلماء والقواد والتجار املسلمني ، بعد إعتراف بالد االسالم 
ا بعض عواصم اجلزيرة العربيـة  حبكمه وردهم على رسالته والىت محلها دبلوماسني صينني ، ردت الدول االسالمية ومنه

واخلليج باالعتراف بأسرة مينغ على حكم الصني واملوافقه على التبادل التجارى وفقالنظام اجلزيه والىت يدفع مصـاريف  
وقد أستطعت احلصول على عدد البأس . االنتقال فيه من وإىل الصني مث الرجوع إىل الوطن على حساب احلكومة الصينية 

املوجودة فيما يعرف بسجالت أسرة مينغ تبني حجم التعامل الدبلوماسى التنموى اى القائم على املعامالت به من الوثائق 
االقتصاديه بني الصني وبني حكومات اجلزيرة العربية واخلليج وعلى رأسهم هرمز واليمن والبحرين ومكه واالحساء وظفار 

  )١( .وذلك ىف القرن التاسع اهلجرى 
تلك احلكومات العربية حبكومة مينج مع ذكر أرقام الوثائق وتوارخيها وعددها لكل حكومة وسوف نوضح عالقات 

  :يف سجالت اسرة مينج
جيب أن نشري أن هناك مدينتني أمسهما هرمز ، هرمز القدمية أو العتيقة والـيت   :مملكة هرمز من اهم ممالك اخلليج العريب 

ميل ،وقد  ٣٠الذي يسمي جون اخلرب و تبعد عن بندر عباس حوايل  كانت تقع علي الرب الساحلي قرب مصب ر ميناب
مدينة هلا بندر يدعي هرمز يقصده التجار القادمون من اهلنـد ، يف مراكـب   ( زارها الرحاله املشهور ماركوبولو فقال 

السلع األخري ، الـيت   موسوقة بالتوابل و األحجار الكرمية و األلئ و أثواب احلرير و الذهب و أنياب الفيلة و العديد من
يبيعوا لتجار هرمز ، وحيملها هؤالء إيل مجيع أحناء العامل ويبيعوا بدورهم و الواقع أن هرمز مدينة جتارا واسعة يقـع  

أما هرمزاجلديدة واليت مت . )٢) (حتت سلطتها الكثري من املدن و القري إال أا العاصمة ويسمي ملكها ركن الدين أمحد 
علي جزيرة جرون وهي جزيرة ذات تربه ملحيه ، كانت خالية من السكان حيت عمرها حكام هرمز و يكثر فيها أنشائها 

التالل الربكانية  و يذكر املؤرخ الربتغايل دوارته بربوسه أن مناخ جرون عاصمة هرمز اجلديدة حارة جدا وهي تقـع يف  
خليج عمانوهي مدينه مجيلة شاهقة املباين مشـيدة بـاحلجر و    قرب املضيق الفاصل بينه و بني) العريب (اخلليج الفارسي 

املالط وفيها شوارع عديدة ختترق أحياءها وتفضي إيل ميادينها الشيقة وهي كثرية التجارة ذات أصناف عديدة ويرسوا يف 
ق وجيلب هلا من اهلند مينائها العديد من املراكب الضخمة وبندرها جيد جدا و حتمل إليه شيت أنواع البضائع من مجيع اآلفا

التوابل و الفلفل و القرنفل و الزجنبيل و اهلال و الصندل و الزعفران و الشمع و غريها واألحجار الكرمية و اخلزف و اللبان 
وسبب خروج سالطني هرمز من مدينة هرمز العتيقة . )٣. (اجلاوي ، وجيين التجار أرباحا طائلة من بيع تلك األصناف 

مصب ر ميناب إيل مدينة هرمز اجلديدة املوجوده يف جزيرة جرون عند ما يعرف األن مبضيق هرمز يرجع املوجودة علي 
ىف عهد حممد شاه كانت مملكة هرمز  تدفع ): ٤)(م١٤٠٠-١٣٨٨/هـ٨٠٢-٧٩١(لعهد السلطان اهلرمزي حممد شاه 

                                                
، وقد جائت كلمة املسلمني و حماوالت  ٥٣، ص  ٢٠٠٢تاريخ العالقات الصينية العربية ، ترمجة تشانغ جيامني ، الصني اليوم ، سبتمرب : قوة ينغ ده  )١(

  ١٢يف الد   ٨٣٤بالد العاشر يف وثائق اسرة مينج ، وكذلك الوثيقة  رقم  ٣٠٩التقرب منهم و خباصة العرب يف الوثيقة رقم 
 .Ming shi – lu  ,vol . 10,record 309,p.435 

Ming shi –lu, vol.12,record 834,p.1639  . 
العالقات التارخيية بني : وكذلك ميكن الرجوع للبحث املمتاز الذي أعده الدكتور جعفر كرار عن عالقات شبة اجلزيرة العربية بالصني ، جعفر كرار امحد 

، الكويـت   ٢٤، السنة  ٩٢هور االسالم و حيت اوائل القرن العشرين ، جملة دراسات اخلليج و اجلزيرة العربية ، العدد شبة اجلزيرة العربية و الصني منذ ظ
  .٣٠٥ -٣٠٢املستطرف الصيين ، ص : ، انظر ايضا هادي العلوي ١٦١ -  ١٦٠م ، ص ١٩٩٩

م ، قبـل أن يـتم نقـل    ١٢٧١/ هـ ٦٧٠لو زار هرمز سنة و اجلدير بالذكر أن مركوبو ١٠٨-١٧٠ص ١رحالت ماركوبولو ، ج : ماركوبولو  )٢(
  .العاصمة إيل هرمز اجلديدة يف جزيرة جرون 

م ، ١٩٩٩وصف البلدان املطلة علي حبر اهلند و التعريف بسكاا ، ترمجة ابراهيم خوري ، مركز الدراسات و الوثائق ،راس اخليمة : دوارته بربوسة  )٣(
  ٢٠٨ -٢٠٧ص 

  .٢٣ص  ٣جامع الدول، جـ : ؛ ومنجم باشى١٩-١٨منتخب التوايخ معيىن، ص : ىمعني الدين نطرت )٤(
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لنك سيطرته على جنـوب فـارس   م، وخاصة بعد أن أحكم تيمور١٣٩٢/هـ٧٩٥اخلراج إىل السلطان تيمورلنك سنة 
وأصبح هو السلطة املهيمنة على تلك املنطقة، حيث بعث حممد شاه سلطان هرمز اهلدايا والعطايا إىل بالط األمري عمـر  

  ).١(شيخ وأدى إىل الديوان اإليلخاىن ضعف اخلراج احملدد
أن يدمر الكثري من حصوا، إال أن واستطاع ) هرمز الساحل(وبالرغم من  ذلك هاجم اجليش التيمورى هرمز العتيقة 

، وذلك علـى  )٢(لعدم توافر السفن الالزمة لذلك األمر) جرون(جيش تيمور لنك فشل ىف هجومه على هرمز اجلديدة 
دينار كخراج عن أربع سنوات،  ١٢٠٠٠٠٠باإلضافة إىل تقدمي "الرغم من اهلدايا الكثرية الىت قدمها السلطان حممد شاه 

كما وعد السلطان حممد شاه بإرسال باقى األموال املقررة " كبرياً من اللؤلؤ واألقمشة للديوان اإليلخاىنكما أرسل جزءاً 
، إال أن هجوم تيمور لنك على جزيرة هرمز اجلديدة قد فشل كما ذكرنـا  )٣(إىل مقر الديوان اإلليخاىن مىت توفر ذلك

م وخلفه ١٤٠٠/هـ٨٠٢وتوىف السلطان حممد شاه سنة  ).٤(لعملسابقاً لعدم توافر القوى البحرية الكافية للقيام بذلك ا
، وإن كان هناك بعض املصادر جتعل قطب الدين فريوز شاه خلفاً ألبيه حممد شاه )٥(جنله منشاه كما تنص رواية نطرتى

بكـر  ، أجربه ابنه ال)٦(م١٤١٧/هـ٨٢٠وىف سنة . الذى اتصف بورعه وتقواه وقد حج فريوزشاه إىل مكة عدة مرات
سيف الدين مهار على التنازل عن عرش البالد وجعل إقامة والده قطب الدين فريوزشاه جربية ىف جزيرة قشم، وانفـرد  

واجلدير بالذكر أن جزيرة البحرين والقطيف كانتا حتت احلكم املباشر لسالطني هرمز ىف . سيف الدين مهار حبكم البالد
  ).٧(تلك الفترة

توىل قطب الدين تمن الثالث ):٨)(م١٤١٧-١٤٠٠/هـ٨٢٠-٨٠٢(ث فريوزشاه حكم قطب الدين تمن الثال
م وقد اتصف ذلك السلطان بورعه وبراعته ىف الصيد، إال أنه أمهل ١٤٠٠/هـ٨٠٢فريوزشاه احلكم ىف سلطنه هرمز عام 

الوضع، مما دعا ابنه سيف واستاء الكثري من األهاىل لذلك . إدارة شئون البالد وترك تلك املهمة إىل وزيره خواجا بغدادى
ودار الرتاع بني األب وابنه حول السلطة، . الدين مهار إىل االستيالء على القصر امللكى، وقتل الوزير خواجا على البغدادى

وخشى األهاىل من ضياع ممتلكام ىف ذلك الصراع، فتدخل رجل صاحل يدعى مجال الدين أمحد السجستاىن بني السلطان 
حكم ذلك الرجل بتنازل األب قطب الدين تمن الثالث عن العرش إىل األبن سيف الدين مهار ىف مقابل األب واألبن، و

أن يعامل األبن أبيه معاملة كرمية، فرضخ األب لذلك احلكم بعد أن رأى أن العامة تدعم ابنه سيف الدين مهار، وكـان  
مقاومته، وبالفعل انتقل األب إىل جزيرة قشم تنفيـذاً   المتالك ابنه سيف الدين لقوة عسكرية كبرية مما جعل من الصعب

  ).٩(لالتفاق

                                                
، حيث يناقض شرف الدين روايه ٥٨٨-٥٧٧طفر نامه، ران، جلد أول ص : ؛ شرف الدين على يزدى١٩املصدر نفسه، ص : معني الدين نطرتى )١(

م لذلك رمبا يكون ذلك هو سبب هجوم ١٣٩٣/هـ٧٦٩ربعة أعوام قبل عام معني الدين نظرتى حيث يقول صراحة أن حممد شاه مل يدفع اخلراج طيلة أ
  .قوات تيمور لنك على مملكة هرمز

، إال أن وصف ١٦٨م، جلد أول ص ١٩٣٧ظفر نامه، حتقيق فلكس تاور، بريوت : ؛ نظام الدين شامى٢٣ص  ٣جامع الدول، جـ : منجم باشى )٢(
تلفاً بعض الشئ عن وصف شرف الدين يزدى الذى أعطى تفاصيل كامله لألعمال احلربية الىت جرت حـول  نظام الدين شامى ىف ظفر نامه جاء ناقضاً وخم

لعدم توافر املراكب " هرمز اجلديدة"جيش تيمور لنك من أن يهاجم جزيرة جروان فشل هرمز القدمية واحلصون السبعة الىت دمرا قوات تيمور لنك وكيف 
  .٥٨٨-٥٧٧فر نامه، ص ظ: الالزمة؛ راجع شرف الدين يزدى

  .٥٨٨املصدر السابق، ص : ؛ شرف الدين على يزدى١٩-١٨منتخب التواريخ، ص : معني الدين نطرتى )٣(
  .١٤٦سلطنة هرمز العربية، ص : ؛ إبراهيم خورى وأمحد جالل التدمرى٢٣ص  ٣جامع الدول، جـ : منجم باشى )٤(
  .١٩منتخب التواريخ، ص : معني الدين نطرتى )٥(
  .٤٧مطالعاتى درباب حبرين، ص : ؛ عباس أقبال٢٣ص  ٣جامع الدول، جـ : نجم باشىم )٦(
سـلطنة  : ؛ إبراهيم خورى وأمحد جالل التـدمرى ١٠٣ص  ٣أنباء العمر، جـ : ؛ ابن حجر العسقالىن١٧٥ص  ٦الضوء الالمع، جـ : السخاوى )٧(

  .١٥٠هرمز العربية، ص 
  ؛٢٣ص  ٣جامع الدول، جـ : منجم باشى )٨(

Aubin, J., Le Royaume D'ormuz au Debut De XVIE siecle, in Mare Luso-Indicum, Vol., 1971, P. 129. 
  ،١٥٠سلطنة هرمز العربية، ص : إبراهيم خورى وأمحد جالل التدمرى؛ ٥١٦مطلع السعدين، ص : السمرقندى )٩(



- ٢٢٨ - 

امتلك السلطان سيف الدين مهار جيشاً كبرياً ):م١٤٣٦-١٤١٧/هـ٨٤٠-٨٢٠(حكم السلطان سيف الدين مهار 
ـ . تألف أكثره من األتراك واآلريني، وكان يوزع الغنائم على جنوده لضمان والئهم له ام وكان ذلك السلطان يرسل حك

تابعني له ىف كل من القطيف والبحرين وقلهات وعمان وجلفار وهرمز العتيقة وقالع املناطق الساحلية، كمـا تـروى   
وذلك يدل على استمرار خضوع جزيرة البحرين والقطيف للسيطرة املباشرة لسالطني هرمز حيث وجدت  ).١(املصادر

ضافة إىل قوى عسكرية تابعة لسلطان هرمز وعلى رأس تلـك  ىف البحرين والقطيف إدارة مركزية تابعة حلكام هرمز باإل
  ).٢(القوى العسكرية حاكم يعني ويعزل من طرف السلطان

حدث نزاع بني السلطان سيف الدين مهـار  : الرتاع بني سيف الدين مهار وأخيه فخر الدين ثورانشاه الثاىن: خامساً
 االستعانة بزعماء القبائل العربية ىف ذلك الرتاع، واحناز جتـار  حيث استطاع األخري) ٣(وأخيه فخر الدين تورانشاه الثاىن

األحساء لفخر الدين، بامدادهم له باملراكب واخليول وزعماؤهم واألموال الالزمة لدفع مرتبات اجلنود، مقابل وعد فخر 
ظهر دور حكام األحساء من ، ومن تلك احلادثة ي)٤(الدين هلم بالعفو عنهم ومنحهم اهلبات واإلعفاء من الرسوم اجلمركية

وقد ).٥(م١٤٣٩/هـ٨٤٣م واستمر حىت عام ١٤٣٧/هـ٨٤٠شوال عام  ٢٦بىن جرب، ىف ذلك الصراع والذى بدأ منذ 
انتهى ذلك الصراع بتوىل تورانشاه احلكم ىف هرمز وخضوع املناطق التابعة لسلطنة هرمز حتت يده، وقد أودع تورانشاه 

وتشري ).٦(روان واستمرت إقامته فيها حيث عومل معاملة حمترمة كما وصفتها املصادرأخاه سيف الدين مهار ىف جزيرة ج
تلك األحداث إىل خضوع إقليم بالد البحرين للسيطرة اهلرمزية حيث دانت البحرين والقطيف حتت النفوذ املباشر هلرمز، 

تقدمي فروض الوالء والطاعة واملساعدات باإلضافة إىل خضوع األحساء وحكامها العرب من بىن جرب إىل التبعية األمسية و
، وىف تلك األثناء )٨(م١٤٧٠/هـ٨٧٥واستمر تورانشاه ىف احلكم إىل أن توىف سنة  ).٧(إىل سلطان هرمز تورانشاه الثاىن

استطاع عرب اجلبور السيطرة الداخلية على إقليم بالد البحرين وإزاحة حكم آل جروان وحلفائهم العصـفوريني مـن   
وذلك بقتل أخر حكام آل جروان إبراهيم بن ناصر جروان على يـد سـلطان اجلبـور سـيف بـن زامـل       القطيف، 

وغالبا ما وصل حبارة تشنغ خه إىل هرمز ىف الشتاء وقضوا حواىل شهرين هناك من منتصف يناير إىل منتصف ).٩(اجلربى
واجلدير بالذكر أن الرحلة . ية اجلنوبية الغربيةمارس وذلك قبل االنطالق ىف رحلة العودة إىل الوطن مع بداية الرياح املومس

وقـد عـاد   . مارس من ذلك العام ٩وغادرت إىل الصني ىف  ١٤٣٣يناير  ١٧األخرية على سبيل املثال وصلت هرمز ىف 
أشهر  ٥يوليو ، بعد رحلة عودة سريعة عرب احمليط اهلندى وحبر الصني اجلنوىب استغرقت أقل من  ٢٢قوادها إىل بكني ىف 

وهذا رمبا مكن أمـراء  . وخالل إقامتهم الطويلة ىف هرمز ، كان املوظفني الصينيني يتصلون ال شك مع النخبة احمللية غالباً

                                                                                                                                              
Abuin, Op. Cit, PP. 129-131. 

؛ ١٠٣ص  ٣أنباء العمـر، جــ   : ؛ ابن حجر العسقالىن١٧٥ص  ٦الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى٢٣ص  ٣جامع الدول، جـ : منجم باشى )١(
  .٤٧مطالعاتى درباب حبرين، ص : عباس أقبال

شاكر ؛ أنظر أيضا ١٩٠ص  ١املصدر نفسه، جـ : ؛ السخاوى٧٠، ص ١٩٢٣-١٩٢١كتاب الفوائد ىف أصول البحر والقواعد، باريس : ابن ماجد )٢(
؛ إبراهيم خورى وأمحد جـالل  ٥٩اإلمارة العصفورية، ص : ؛ عبد اللطيف ناصر احلميدان١٢٤١ص  ٢وعة دول العامل اإلسالمى، جـ موس: مصطفى
 .Teixeria, Op. Cit, PP. 245 ؛ ١٥٠سلطنة هرمز العربية، ص : التدمرى

مطالعاتى دربـاب  : ؛ عباس أقبال١٢٤١ص  ٢جـ  موسوعة دول العامل اإلسالمى،: ؛ وشاكر مصطفى٢٣ص  ٣جامع الدول، جـ : منجم باشى )٣(
  .٤٧حبرين، ص 

: إبراهيم خورى وأمحد جـالل التـدمرى  ؛ أنظر أيضا ١٠٢ص  ٣أبناء العمر، جـ : ؛ ابن حجر العسقالىن٥١٦مطلع السعدين، ص : السمرقندى )٤(
ترجم تلك الرواية بناء عن الرواية الىت أوردها املؤرخ عبـد  إبراهيم خورى قد : ، واجلدير بالذكر أن األستاذ١٥٢-١٥١ص  ٢سلطنة هرمز العربية، جـ 

  .كرت املعاىن الكرمي منديهى ىف حولياته
 .Abuin, Op. Cit., PP. 133، ٥٩اإلمارة العصفورية، ص : ؛ عبد اللطيف ناصر احلميدان٢٣ص  ٣جامع الدول، جـ : منجم باشى )٥(

  .٢٣، ص ٣جامع الدول، جـ : منجم باشى )٦(
  .١٢٣١، ص ٢موسوعة دول العامل اإلسالمى، جـ : ؛ شاكر مصطفى٢٣، ص ٣املصدر نفسه، جـ : باشى منجم )٧(
 .Teixeria, Op. Cit, PP. 245؛ ١٥٣سلطنة هرمز العربية، ص : إبراهيم خورى وأمحد جالل التدمرى )٨(

  .١٨٧ص  ٢تاريخ هجر، جـ : بد الرمحن أل مال؛ ع١٢٠ص  ١حتفه املستفيد، جـ : ؛ األحسائى١٩٠، ص ١الضوء الالمع، جـ : السخاوى )٩(
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هرمز من التعرف على قوة الدولة الوسطى التجارية وطبيعة نظام جتارة اجلزية ، ومن مث هم أرسلوا بضعة سـفارات إىل  
إىل " خيول ومنتجات حمليـة " ىف مصادر الـ مينج وتلك السفارات قدمت " مندوىب اجلزية" الصني ، والىت صنفت بـ 

وبالتايل علم الصينيني الدور الذى تلعبه هرمز ىف التجارة مع العامل من خالل اخلليج و احمليط اهلندي ومـع  . البالط الصيىن
  )١(بحر املتوسط على حنو غري مباشرالبحر االمحر وال

أن الوجهة األخرية للرحالت الثالث األوىل الىت قادهـا  :بني هرمز والصني ) فود اجلزية و(وفود التجارة الدبلوماسية 
وىف ذلك . Malabar –كانت ساحل مليبار ) ١٤١١ – ١٤٠٩،  ١٤٠٩ – ١٤٠٧،  ١٤٠٧ – ١٤٠٥(تشينغ خه 

األوامر باإلحبـار إىل  صدرت  ١٤١٢ديسمرب  ١٨الوقت ، علم بالط املينج بالتأكيد عن الدول فيما وراء اهلند ، لكنه ىف 
تلك األقاليم البعيدة ومنها بطبيعة احلال هرمز مستخدما الرياح الشمالية املومسية، وحبسب أن أسطوله سيتوقف ىف مـواىن  

وىف كل االحتماالت فإنه انطلق ىف مرحلـة   ١٤١٥وأوائل  ١٤١٤خمتلفة ، فإنه وجب عليه الوصول إىل هرمز ىف أواخر 
 Mingوطبقاً لـسجالت اسرة ميـنج  .أغسطس  ١٢ارس ألن األسطول الرئيسى عاد الصني ىف العودة ىف فرباير أو م

shi-lu  فإن أول سفارة هلرمز وصلت إىل ناجنينج ،Nanjing وهذه . يف الصني قبل عودة تشينغ خه من رحلته الرابعة
. تزال ىف طريقها إىل اهلند ، وذلك عندما كانت سفن األسطول الرابع ال ١٤١٤أغسطس ٢٨السفارة سلمت اجلزية ىف 

  )٢( .هذا وقد كان رئيس الوفد سيف الدين 
، وحبسب أن العديد من الدول القريبة من احمليط الغرىب قد ) ١٤١٢( Yongieىف السنة العاشرة من عهد يوجنل " 

بعد مل تكـن قـد    أرسلت وفود عرب البحر إلحضار جزية قيمة  أمام العرش اإلمرباطورى ، وىف حني أن األماكن األكثر
بأن يأخذ خطابات إمرباطورية إىل كل الدول ، ويهب ملوكهـا  يوجنل أمر تشينغ خه  خضعت بعد ، لذا فإن اإلمرباطور

وعليه فإن ملك هرمـز أرسـل   . حرير مطرز وحرير ملون وشاش وأيضاً منح زوجام هدايا وكذلك موظفيهم الكبار
رقيقة ذهبية وخيول ومنتجات حملية وعندما وصل هذا املبعوث إىل العاصمة مبعوثهسيف الدينالذي قدم لالمرباطور لوحة 

وعلي الرغم من ذلك فأن األمري  اإلمرباطورية ، فإن وزارة الطقوس أوصت بضيافته ومكافأته مببلغ مساوى لقيمة اخليول
 مع وفود بلدان احمليط اهلنـدي  ابراهيم بن جروان أمري البحرين كان قد أرسل وفدا دبلوماسيا و جتاريا لألمرباطور الصني

  )٣.(م ١٤١٢عام 
اعتقدوا أن القائد تشينغ خه قد جعل ملك هرمز وكان حينـذاك امللـك    Ming shiومن الواضح أن حمررى الـ 

والواقع أن هذا مل يكن له معىن ألن . ١٤١٢توافقاً مع مرسوم عام  – ١٤١٤قطب الدين فريوز شاه  أن يرسل وفد عام 
ك أرسل موفد من جانبه األول أن املل: وهناك حلني ميكن افتراضهما  ١٤١٣احلملة الرابعة مل تترك الصني قبل اية عام 

 ٢٨ىف . كخطوه استباقية أواحلل الثاين وهوان ملك هرمز قد استقبل خطاب إمرباطورى من الصني عرب قنـوات أخـرى  
، مقدمة خيول ومنتجات حمليـة   pahangهناك سفارة قادها سيف الدين وصلت مع موفد من باهنج ١٤١٤أغسطس 

 )٤(. لذهب الرقيقة املشار إليها ىف حوليات املينجإىل لوحة ا mingshiluكجزية ،  ومب تشري الـ 

                                                
)1(   ZHOU CHANGMING :  THE IMPERIAL INSPECTION TOURS IN THE MING DYNASTY AND 

ZHENG HE’S VOYAGES TO THE WESTERN OCEAN (INDIAN OCEAN),2006,p.143-156 
  ١٧٧٦، ص ١٣الد ، ٨٧٧، السجل ١٤١٤اغسطس ٢٨، املوافق  ١٢السنة   ٨الشهر  ١٤اليوم )٢(

  ١٨٨٢، ص ١٣، الد  ٩٢١م ، السجل ١٤١٥نوفمرب  ٢٠، املوافق  ١٣السنة  ١٠الشهر  ١٩اليوم 
 Xia, Bi : 'Travel dates and countries visited during Zheng He's seven expeditions to the West', Yu 
Gong Ban Yue Kan 2, No. 8 ,1934,p. 16-21. 

  ١٦٣٩، ص ١٢، الد  ٨٣٤، السجل  ١٤١٢ديسمرب  ١٨، املوافق  ١٠السنة  ١١شهر  ١٥اليوم  )٣(
Kenneth R. Hall : Multi-Dimensional Networking: Fifteenth-Century Indian Ocean Maritime 
Diaspora inSoutheast Asian Perspective, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 
Vol. 49, No. 4, MaritimeDiasporas in the Indian Ocean and East and Southeast Asia, 2006, p. 454-
481. 

 ١٧٧٦، ص ١٣، الد ٨٧٧، السجل ١٤١٤اغسطس ٢٨، املوافق  ١٢السنة   ٨الشهر  ١٤اليوم )٤(
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مت تسليم أموال ، من ورق ومن حديد وحناس نقداً لبضعة موفدين ، ومل يذكر اسم من تسلم  ١٤١٥نوفمرب  ٢٠وىف 
  سلم مبعـوثني  ١٤٢١فرباير سنة  ٢٦اما يف . االموال كذلك فإننا ال نعلم كيف عاد هؤالء املبعوثني إىل بلدام األصلية

هذا ونفس املدخل أيضاً يقول أن وزارة الطقوس طلبت تنظـيم  . من هرمز وبلدان أخرى خيول ومنتجات حملية كجزية
دوله أو مكان تابع هلرمز ، لكن أمسـاء   ١٦ىف قائمة بـ  ١ومن املثري جداً أن هرمز ذكرت كرقم . وليمة هلوالء املوفدين

صل هؤالء املوفدين ، لكن رمبا هم جاءوا مبكراً جداً ، ىف أعقاب تشنغ ومن غري املعروف كيف ومىت و. السفراء مل تذكر
وحيث عددوا بضعة هدايا قائلني أن هرمـز والـىت   . ١٤١٩خه وحبارته ، والذين عادوا من رحلتهم اخلامسة ىف صيف 

  )١(. ةكبري) عربية (ةبيدولة قدمت أسود ، فهود ذات بقع ذهبية وخيول غر ١٦جدولت ىف املرتبة األوىل لـ 
، والذى أرسله )معاذ أو موالذ ( malazuجند سجالت اسرة مينج تسجل وصول املبعوث  ١٤٣٣سبتمرب  ١٤وىف 

بلدان مقدمني زراف  ،و أفيال وخيول  ٩مع السفراء من  malazuوقد جاء ) Saif Ad-dinالسلطان سيف الدين 
األخ األصغر للملك سيف الدين : نائيني فقطمع استث" سفراء"ومنتجات أخرى هذا وقد صنف كل مبعوث وحددوا كـ 

سجالت اسرة وقد ذكر كمروحة ىف )٢(" الرجل املروحة"والذى مسى بـ  – Malazuو ) والذى عومل طبقاً لذلك(
،أرسلة  Haji Aliجاء أيضاً وفد هرمز ، وهذا املبعوث كان امسه احلج على  ١٤٤٢وىف فرباير .سبتمرب ١٤بتاريخ  مينج 

وكالعادة هو قـدم اجلزيـة إىل   .   Hazhi Ali –شاه ملك هرمز وحيث ذكر ىف سجالت مينج باسم السلطان توان 
ملك هرمز السلطان توران شاه يعلن أنه " وآخرون أبلغوا العرش ، بأن  Huyingأن وزير الطقوس . " البالط الصيىن 

ولذلك كان هناك علو واخنفاض ىف حالـة  , يقيم ىف حدود بعيدة جداً ، وخالل عهود سابقة كان يتم تبادل الوفود غالباً
مـن   Sabujiلكن عندما عاد احلج على والذى هو من مدينة . االتصال وحالياً فإن املوفدين مل يتم إرساهلم ملدة طويلة

ولذلك فإنه كان مسروراً جـداً  . فإن امللك علم أن إمرباطور املنيج العظيم حيكم كل الكائنات احلية حتت السماء" الصني
ذاوهو اآلن يرسل احلج على عائداً إىل البالط الصيىن مقدماً اخليول كجزية وعالوة على ذلك فأنه يأمل من الـبالط أن  هل

يعامله بنوعاً من الرمحة ويرسل املوفدين كما ىف العصور القدمية لربط عري الصداقة، أن أعمال الربابرة ال ميكن الركـون  
مبنح حرير ملون هلذا املبعـوث لكـى   " جلاللتك"أتوسل ) علي لسان وزير املناسك الكالم ( إليها وبناء على ذلك فإنين 

تكافئه على تقدمي اخليول كجزية مع رغبته ىف تعلم ثقافتنا ورمبا تصدر األوامر اإلمرباطورية أيضاً لتوصيته  بأنه جيب عليه 
  )٣(. راضى احلدودية وهذا كان مصدق عليهوسيكون مسروراً بوضعه وموقعه ىف األ. احترام القانون طبقاً لوضعه وحصته

  الصفحه  السجل  التاريخ الصيىن  التاريخ امليالدى  التاريخ اهلجرى  هرمز

                                                
  ٢٢٥٥، ص  ١٤، الد  ١١٠٦م ، السجل ١٤٢١فرباير  ٢٦، املوافق ١٩السنة  ١الشهر  ٢٥اليوم )١(

  وحول انواع النقود الورقية و املعدنية يف عهد اسرة مينج و اسباب استخدام كل واحده يرجي الرجوع إيل 
 John E. Sandrock : ANCIENT CHINESE CASH NOTES – THE WORLD'S FIRST PAPER MONEY , 
PART II , Ming Dynasty,2002,p.1-17 

  ٢٣٤١، ص  ٢١، الد  ١٦٠١م ، السجل ١٤٣٣سبتمرب  ١٤، املوافق  ٨ة السن ٨الشهر  ١اليوم )٢(
  ٢٣٥١- ٢٣٥٠، ص  ٢١، الد  ١٦٠٢م ، السجل ١٤٣٣اكتوبر  ٣، املوافق  ٨السنة  ٨الشهر  ٢٠اليوم وكذلك  
 ١٧٥٦ - ١٧٥٥، ص  ٢٦، الد  ١٨٥٣م ، السجل ١٤٤٢فرباير  ٩، املوافق  ٦السنة  ١٢الشهر  ٢٩اليوم )٣(
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١٧٥٦- ١٧٥٥  

أطلق اجلغرافيني املسلمني علي الساحل الغريب للخليج أسم بـالد   ) :األحساء ، البحرين  ، القطيف (بالد البحرين 
اخلليج (البحر الفارسى البحرين اليت تقع  شرق اجلزيرة العربية، حيث ميتد من البصرة مشاالً حىت أرض عمان جنوباً ومن 

اسم جامع لبالد واسـعه علـى   "كما ذكر ياقوت أن بالد البحرين  ).١(شرقاً حىت الدهناء ومنطقة الصمان غرباً) العرىب
ساحل البحر الواقع بني جزيرة العرب وبالد فارس ومتتد من البصرة مشاالً إىل عمان جنوباً ومن صحراء الدهناء غربـاً إىل  

وذكرها صـاحب   ).٢(بذلك تشمل األحساء والقطيف وهجر وقطر وأوال وجمموعة اجلزر احملطية ا وهى" البحر شرقاً
بالد واسعة شرقيها ساحل البحر وجوفها متصل باليمامة ومشاهلا متصل بالبصرة وجنوا متصل ببالد "الروض املعطار، بأا 

األحساء والقطيف وبيشه والزارة واخلط الذى تنسب إليـه  عمان وقاعدا هجر وأهلها عبد القيس، ومن بالد البحرين 
ما جزيرة البحرين احلالية والىت تسمى اليوم مملكة البحرين فقد كانت تسمى أوال على اسم صـنم  أ). ٣"(الرماح اخلطية

البحـر  واجلدير بالـذكر أن  ) ٥(هذا وقد أطلق على بالد البحرين اسم اخلط أيضا ).٤(كانت تعبده قبيلة بكر بن وائل
لوقوعه ىف منطقة كانت حتت يد الفرس قبل اإلسالم مث احنسر النفـوذ  "الفارسى أو اخلليج الفارسى قد مسى بذلك األسم 

                                                
صفة جزيرة العرب، حتقيق : هلمداىن؛ ا٣٢٥م، ص ١٩٦٨بالد العرب، حتقيق محد اجلاسر وصاحل العلى، دار اليمامة، الرياض : األصفهاىن )١(

مروج الذهب ومعادن اجلوهر، حتقيق حممد حمى الدين عبد احلميد، الطبعـة الرابعـة،   : ؛ املسعودى٥٧م، ص ١٩٧٧حممد األكوع، الرياض 
جزيرة العرب من كتـاب  : ؛ البكرى٢٤٨م، ص ١٨٨٩نبذ من كتاب اخلراج، ليدن : ؛ قدامه بن جعفر١١٠ص  ١ـ م، ج١٩٦٤القاهرة 

سفر نامه، حتقيق حيى اخلشاب، دار الكتاب، الطبعة الثانية، : ؛ناصر خسرو٢٣م، ص ١٩٧٧املسالك واملمالك، حتقيق عبد اهللا الغنيم، الكويت 
  .١٤٤، ص ١٩٧٠بريوت 

يها غلظة وارتفاع وتقع على طريق املار من البصرة إىل مكة وهى متامخة للدهناء من الشـمال إىل اجلنـوب   والصمان هى أرض ف  
معجم ما استعجم : وتعترب منطقة الصمان احلدود الغربية إلقليم بالد البحرين فهى بذلك ال تعترب داخلة ىف حدود بالد البحرين، راجع البكرى

  .٨٤٢-٨٤١ص  ٢م، جـ١٩٤٠مصطفى السقا، مطبعة جلنة التأليف والنشر، القاهرة من أمساء البالد واملواقع، حتقيق 
  . ٣٢٦-٣٢٥، ١٣٨ص  ١م، جـ ١٩٩٧معجم البلدان، حتقيق فريد عبد العزيز اجلندى، دار الكتب العلمية، بريوت : ياقوت احلموى )٢(
  . ٨٢، ص ١٩٨٤الروض املعطار ىف خرب األقطار، حتقيق احسان عباس، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، بريوت : احلمريى )٣(

حيث قيل أن اخلط قرية على ساحل البحرين فيها تصنع الرماح ذات اجلودة العالية فنسبت إليها، فقيل رماح خطية بفـتح اخلـاء،     
  .٥٠٣ص  ١معجم ما استعجم، جـ: تصنع باخلط مث تصدر إىل مناطق خمتلفة، راجع البكرى وتستورد خامات تلك الرماح من اهلند مث

  .٢٢ص  ١هـ، جـ ١٣٣٢التحفه النبهانية ىف إمارات اجلزيرة العربية، مطبعة اآلداب، بغداد، : النبهاىن )٤(
تـاريخ  : مدينة ببالد البحرين، راجع، ابن خياط أطلق بعض املؤرخني على إقليم بالد البحرين اسم اخلط وهناك من أطلق اسم اخلط على )٥(

فتوح البلدان، حتقيق رضوان حممد رضـوان، دار  : ؛ البالذرى٢٧٨، ص ١٩٧٧، دار القلم دمشق ضياء العمرىخليفه بن خياط، حتقيق أكرم 
عنوان اد ىف بيان أحوال : ؛ البغدادى٣٤٠التنبيه واالشراف دار صعب، بريوت، ص : ؛ املسعودى٩٢م، ص ١٩٧٨الكتب العلمية، بريوت، 

  .١٩٩، ص ١٩٦٥بغداد والبصرة وجند، دار منشورات البصرة، بغداد 
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الفارسى عن املنطقة بعد انتشار اإلسالم والقضاء على دولة الفرس، فلم يبقي لفارس ىف اخلليج سوى االسم الذى ظـل  
أوضـح  ).١"(ىب، إال بعد جمئ املد القومى ىف اخلمسينات من القرن العشـرين لقرون عديدة ومل يتبدل باسم اخلليج العر

البكرى أن بالد البحرين بالد خصبة كثرية األار والعيون عذبة املاء، يستخرج أهلها املاء على مسافة قليلة جداً، وهـى  
بسعف النخيـل،  " يستروه أو يرتحوهأى "كثرية الفواكة والتمور، منهالة الكثبان جارية الرمال، حىت أن أهلها يسكرونه 

بالفتح واملد ومجعهـا حسـى   : ، األحساء) بالد البحرين(دن اخلليج الفارسي ومن أهم م ) .٢(ورمبا غلب على منازهلم
وهو املاء الذى ينشـق  ) ٣(الىت تعلو اجلبل وتغطيه" أى الرمال" معىن كلمة األحساء الرسال . بكسر اخلاء وسكون السني

وكان أول من عمرها أبو طاهر .، فتحفر العرب عنه الرمال فستخرجه وهى أكرب مدن إقليم بالد البحرينمن وسط الرمال
فسماها املؤمنية وأختذها عاصمة له وللمدينة سوق كـبري  )٤(م٩٢٦/هـ٣١٤سليمان بن أىب سعيد القرمطى وذلك سنة 

ندما يلم م أمر أو يرغبون ىف قتال وقد اهـتم  وهو املوضع الذى كان القرامطة يتشاورون فيه ع) ٥(يعرف باسم اجلرعاء
القرامطة بتعمريها، فلما قضى على دولتهم إختذها العيونيني ىف بداية دولتهم مقراً هلم مث انتقلوا بعد ذلـك إىل القطيـف   

ـ   ).٧(و األحساء  تقابل جزيرة أوال) ٦(وأحيانا إىل أوال اص وكان حيكم األحساء يف فترة قدوم األسطول الصـيين اخل
بأسرة مينج حتت زعامة القائد اخلصي تشينغ خه ، أمراء بين جروان  و باألخص األمري إبراهيم بن ناصر بن جروان املالكي 
العامري  و قد ذكر ابن حجر العسقالىن ىف ترمجته إلبراهيم بن ناصر بن جروان، ونقل عنه عدد من املؤرخيني مثل عبد 

، )٨(أس سنة سبعمائة من اهلجرة، قد ملكها سعيد بن مغامس بن سليمان بن رميثهأن األحساء على ر"القادر األحسائى، 
، مث ابنه ناصر، مث حفيده إبراهيم )٩(م١٣٠٥/هـ٧٠٥، مث انتزع امللك منه جروان أحد بن مالك بن عامر سنة )٨(رميثه

                                                
صفحات مـن  : ؛ حممد أمني أبو املكارم١٠٦، ص ٨م، جـ ١٩٩٧املوسوعة التارخيية اجلغرافية، مؤسسة هانياء، بريوت : مسعود اخلوند )١(

  .تاريخ البحرين
  .٤ت، ص .ألمكنة، طبعة النجف، بكتاب اجلبال واملياه وا: البكرى )٢(
، يقول ابن ٨٩-٨٨، ص ١٠م، جـ ١٨٨٨تاج العروس، املطبعة اخلريية، مصر : ؛ الزبيدى٦٤٠ص  ١لسان العرب، جـ : ابن منظور )٣(

لى احلجـارة  وقيل أنه ال يكون إال ىف أرض أسفلها حجارة وفوقها رمال، فإذا أمطرت نشفة الرمل فإذا انتهى ع"منظور احلسى مجع األحساء 
احلسى الرمل املتراكم أسفله جبل صلد فإذا مطر الرمل نشف ماء املطر، فإذا انتهى إىل اجلبل الـذى  "ويقول الزبيدى مثل ذلك أيضا " أمسكته

  .حتته أمسك املاء ومنع الرمل حر الشمس أن يبخر املاء، فإذا اشتد احلر نبش عنه فنبع بارداً عذباً واجلمع أحساء وحساء
أىب طاهر سليمان ابن احلسن توىل حكم البحرين وعمره ثالث عشرة سنة تقريباً وكان والده يؤثره على أخوته ويقدمـه علـيهم وىف    هو )٤(

قدامه وقد توىل حكم القرامطة بأمر مـن اخلليفـة   إطاهر بشجاعته و ووقد عرف أب .عهد أىب طاهر مت توسيع الدولة القرمطية وساد االستقرار
كتـاب العـرب   : هـ بعد أن مت عزل أخيه أىب القاسم سعيد بن احلسن، راجع ابن خلدون٣٠٥ املهدى وجملس العقدانية سنة الفاطمى عبيد اهللا

؛ ابـن  ٣٣٨التنبيه واإلشراف، دار صعب، بـريوت، ص  : ؛ املسعودى١٨٩ص  ٧م، جـ ١٩٨١وديوان املبتدأ واخلرب، دار الكتاب، بريوت 
سري أعالم النبالء، حتقيق شعيب األرنـؤوط، مؤسسـة   : ؛ الذهىب١٤٧ص  ٦م، جـ ١٩٨٠كتاب بريوت الكامل ىف التاريخ، دار ال: األثري

م، جـ ١٩١٣جتارب األمم، مطبعة شركة التمدن الصناعية، القاهرة : ؛ مسكويه٣٢٣ص  ١٥م، جـ ١٩٨٢الرسالة، الطبعة الثانية، بريوت، 
  .٥٦-٥٥ص  ٢
)٥(  مرأة الزمان ىف تاريخ األعيان، جــ  : ا منازل أل عبد اهللا العيوىن حاكم األحساء، ابن اجلوزىاجلرعاء هى حملة موجودة مشال األحساء

  .٣٦ص  ١٣
صـفة  : ؛ اهلمداىن٣٦ص  ١مراصد األطالع على أمساء األمكنة والبقاع، جـ : ؛ عبد احلق البغدادى١٤٢سفر نامه، ص : ناصر خسرو )٦(

ص  ١معجم البلدان، جــ  : ؛ ياقوت احلموى٣٤م، ص ١٩٧٩كتبة احلياة، بريوت صورة األرض، م: ؛ ابن حوقل٢٨١جزيرة العرب، ص 
  .٣٨٤-١٢٦ص  ١املعجم اجلغراىف، جـ : ؛ أنظر أيضا محد اجلاسر٢٠٠-١٩٩عنوان اد، ص : ؛ البغدادى١٣٨

  .١٤الروض املعطار، ص : احلمريى )٧(
  .٧٥-٧٣ص  ١الدرر الكامنة، جـ : ابن حجر العسقالىن )٨(
؛ بنو مالك أحد بطـون بنـو   ٣٣٠من سواد الكوفة إىل البحرين، ص : ؛ حمى حممد اخلليفة١١٩ص  ١حتفه املستفيد، جـ : األحسائى )٩(

  .١٦٢أنساب األسر احلاكمة ىف البحرين، ص : راجع أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهرى ،عقيل
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 لكـن املـؤرخ    ).١"(م١٤١٧/هـ٨٢٠إبراهيم بن ناصر بن جروان صاحب الترمجة الذى كان موجوداً ىف احلكم سنة 
ابراهيم بن ناصر بن جروان املالكي ، من بين مالك القرشي ، الشيعي ، ملك { املقريزي ذكر نص مقارب فقال يف ترمجة 

ورث امللك عن آبائه ، و أول دولتهم يف سنة مخسني و سبعمئة أخذها جده جروان من سعيد بن مغامس بن . األحساء 
قطيف و البحرين و تاروت رفضة، وقام بعد جروان باألحساء ابنـه  سليمان بن رميثة القرمطي،ومجيع أهل األحساء و ال

، وقد أخطأ املقريزي يف نسب بين جروان حيـث  ) ٢(}ناصر، مث قام ابراهيم بعد أبية ناصر قبيل سنة عشرين و مثاين مئة
يف تاريخ ولكنه كان علي صواب عندما أختلف مع ابن حجر .أحلقهم بقريش وهذا خطأ ألم من بين عامر بن صعصعة

هـ الذي ذكره ابن حجر ولعل احملقق لكتاب الدرر الكامنة قـد  ٧٠٥هـ وهو االدق واالكثر منطقية  عن تاريخ ٧٥٠
اختلط علية االمر ، وهناك سؤال من هو سعيد بن مغامس؟ هو الشريف سعيد بن مغامس بن سليمان بن رميثه بن منجد 

ن اإلمام على كرم اهللا وجهه، وجده األكرب أبو منى هو أحد أمراء مكة بن اىب منى املكى، والذى يرجع نسبه إىل احلسن ب
، ويبدوا أن الشريف سعيد بن مغامس استطاع السيطرة على عدد من املناطق الىت تقـع ىف باديـه   )٣(املكرمة حفظها اهللا

والـذى نعـت حـاهلم     احلجاز وجند، مث وجد الفرصة ساحنة له للسيطرة على األحساء نتيجة تفرق األمراء العصفوريني
، ومن هنا استطاع سعيد بن مغامس أن يدخل )٤"(إال أن الكلمة فيهم أصبحت شىت واجلماعة متفرقة"القلقشندى بقوله 

 ).٥(م تقريباً أو بعدها بقليل حيث فرض سلطانه على األحساء والبادية التابعة هلـا ١٣٠٠/هـ٧٠٠بقواته األحساء سنة 
واملقريزي ىف روايتهما أن ثالثة حكام من بىن جروان قد تولوا حكم تلك الدولة كان  أورد كال من ابن حجر العسقالىن

هـ ، وامتد حكمه فترة طويلة جداً من الزمن، ٧٥٠، والذى بدأ حكمه من عام )٦(أوهلم األمري جروان املالكى العامرى
تبعه ىف احلكم ابنه إبراهيم بن ناصر بـن  ، مث )٧(مث خلفه ىف احلكم ابنه ناصر بن جروان الذى حكم مدة طويلة هو اآلخر

جروان، صاحب الترمجة الىت أوردها ابن حجر العسقالىن وقد ذكر العسقالىن أنه مازال حيكم بالد البحرين حـىت عـام   
، وقد استمر إبراهيم بن ناصر ىف حكم األحساء وبالد البحرين وجند، باإلشتراك مع بىن عصفور، )٨(م١٤١٧/هـ٨٢٠

ه على يد زعيم قبيلة بىن جرب وسلطاا، السلطان سيف بن زامل اجلربى والذى أسس دولة اجلبور ىف بـالد  إىل أن مت قتل
  ).٩(م١٤١٨/هـ٨٢١البحرين وقد أخذ سيف ملك األحساء من آخر واله اجلراونه ىف شهر رمضان سنة 

                                                
  .٧٥-٧٣ص  ١الدرر الكامنة، جـ : ابن حجر العسقالىن )١(
  .٨٥ص  ١درر العقود املفيدة ، ج: يزي املقر )٢(
؛ وقد ذكر العمرى ىف التعريف بأن إمارة مكة بيد األشراف من بىن احلسـن  ١٢٥ص  ٢مأثر االناقة ىف معامل اخلالفة، جـ : القلقشندى )٣(

  .١٩التعريف باملصطلح الشريف، ص : واستقرت ىف أوالد أىب منى وقد أورثها اىب منى البنه رميثه، العمرى
  .١٨٥أنساب األسر احلاكمة ىف األحساء، ص : ؛ أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهرى١٢٢قالئد اجلمان، ص : القلقشندى )٤(
  .١١٩ص  ١حتفه املستفيد، جـ : ؛ األحسائى٧٥ص  ١الدرر الكامنة، جـ : ابن حجر العسقالىن )٥(
ص  ١حتفه املستفيد، جـ : ،األحسائى ٨٥ص ١لعقود املفيدة ، جدرر ا: ؛ املقريزي ٧٥ص  ١الدر الكامنة، جـ : ابن حجر العسقالىن )٦(

١١٩.  
؛ مـى حممـد أل   ٦٤-٦٣اإلمارة العصفورية، ص : ؛ عبد اللطيف ناصر احلميدان٧٥ص  ١املصدر نفسه، جـ : ابن حجر العسقالىن )٧(

ىف مالحق كتاا نص ترمجة ملقـال باللغـة    واجلدير بالذكر أن مى حممد أل خليفة قد أوردت ٣٣٠من سواد الكوفة إىل البحرين ص : خليفة
بعنوان األمرباطوريات التجاريـة   Juan R.I. Coleللباحث  م١٩٨٧بتاريخ  ١٢اإلجنليزية نشر ىف جملة دراسات الشرق األوسط، العدد 

لة أل جروان واملذهب الديىن م وقد تناول ذلك البحث دو١٨٠٠م إىل سنة ١٣٠٠ىف شرق اجلزيرة العربية من سنة  اإلماميةاملتصارعة والشيعة 
  .الىت اختذته تلك الدولة

  .١٨٦ص  ٢تاريخ هجر، جـ : ؛ عبد الرمحن أل مال١١٩ص  ١حتفه املستفيد، جـ : األحسائى )٨(
أنساب األسر احلاكمة ىف األحساء، القسم األول، ص : ؛ أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهرى١٩٠ص  ١الضوء الالمع، جـ : السخاوى )٩(

  .١٧٧ص  ٥تاريخ العراق بني األحتاللني، جـ : ؛ الغزاوى٢٩٥، ٢٠٥
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اجلبور إىل السلطان زامل بـن  يرجع نسب بىن جرب أو  ):حكام األحساء وعمان وظفار و البحرين و جند(نسب اجلبور 
، وسبق وأن ذكرنا أن عامر بن صعصعه )١(حسني بن ناصر بن جرب، يرجع نسب جرب إىل بىن عقيل بن عامر بن صعصعه

وزامل هو أول سلطان من سالطني اجلبور ذكرته املصادر لزعامته ).٢(صعصعه ينسب إىل قيس عيالن من هوازن العدنانية
   ).٣(م جند لزعامته لبىن جرب، ويرجع أصلهم إىل إقلي

عندما أصاب دولة بىن جروان الضعف والوهن استطاع بنو جرب فرض سيطرم على بوادى إقليم بالد : بداية الدولة: ثانياً
وقد ذكـر السـخاوى   . م١٤١٧/هـ ٨٢٠البحرين خاصة األحساء وباديته فاستطاعوا السيطرة على األحساء قبل عام 

يـدل   ).٤(م١٤١٨/هـ ٨٢١زامل قد ولد ىف بادية األحساء ىف رمضان عام واجلزيرى واألحسائى، أن األمري أجود بن 
ذلك على سيطرة اجلبور الفعلية على األحساء وباديته قبل ذلك التاريخ، ويؤكد ذلك قول ابن حجر العسـقالىن عنـدما   

مغامس وحكم بالد  ترجم لوالة بىن جروان إبراهيم بن ناصر بن جراون، إذ قال إن جده جروان انتزع امللك من سعيد بن
وذلـك   ).٥(البحرين كلها مث عندما ذكر ابن حجر، حفيده إبراهيم آخر والة بىن جروان قال عنه صاحب القطيف فقط

يعىن خروج األحساء من سيطرة بىن جروان ىف عهد إبراهيم بن ناصر بن جروان الذى ذكر ابن حجر العسقالىن انه مازال 
م، ىف قبضه اجلبور حيث ولد ١٤١٧/هـ ٨٢٠عىن دخول األحساء قبل عام وهذا ي ).٦(م١٤١٧/هـ ٨٢٠حيكم عام 

م، ىف عهد وحكم أبيه السلطان زامل بن حسني على األحساء، ١٤١٨/هـ ٨٢١السلطان أجود بن زامل ىف بواديها عام 
بحرين ودخل عندما تزايد نفوذ بىن جرب ىف بالد ال).٧(بالرغم من استمرار حكم بن جروان على القطيف ىف ذلك الوقت

نفوذهم بادية القطيف واملناطق ااورة هلا سعى إبراهيم بن ناصر بن جروان أخر والة بىن جروان ىف القبض على السلطان 
، الذى كلف من قبل أبيه بالسيطرة على القطيف، إال أن السلطان سيف استطاع مباغتة إبراهيم )٨(سيف بن زامل اجلربى

ه، وبذلك دخل سيف بن زامل القطيف دخول الفاحتني ودخلها حتت نفوذ بىن جرب إبراهيم اجلرواىن وقتله والفتك مبن مع
رجح املؤرخون سيطرة اجلبور  ).٩(وذلك ىف عهد السلطان زامل بن حسني بن ناصر اجلربى والد القائد سيف بن زامل

الدين مهار سلطان  م، أى ىف نفس العام الذى انتهى فيه الصراع بني السلطان سيف١٤٣٩/هـ٨٤٣على القطيف ىف عام 
هرمز واخيه السلطان فخر الدين تورانشاه، حيث ذكر جان أوبني نقالً عن املؤرخ الفارسى جعفرى والذى عاصر ذلـك  

                                                
  ويرثى والده زامالًسلطان اجلبور عامر السمني ميدح غضيب بن زامل الشاعر ؛ وقال ١٩٠ص  ١الضوء الالمع، جـ : السخاوى )١(

  وخيارها مهه ىف كسب األنفال      صفوة عقيل هو أسطاها وأفرسها 
اسطاها يعىن أكثرها سلطة ونفوذ وجترب، والشاعر عامر السمني من شعراء النبط عاش ىف القرن التاسع اهلجرى، اخلـامس عشـر     

هــ،  ١٣٨٧نبط، الطبعة الثانية، دمشق خيار ما يلتقط من الشعر امل: بد اهللا احلامتراجع عامليالدى وكان من الشعراء املؤيدين لدولة اجلبور، 
  .٢٢٥ص /١أنساب األسر احلاكمة ىف األحساء، ق : ؛ أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهرى٤٦-٤٤ص  ١جـ 

؛ ٣٩٣ص  ٧ألعشى، حــ  صبح ا: ؛ املؤلف نفسه٣٣٥اية األرب، ص : ؛ املؤلف نفسه١٢١-١٢٠قالئد اجلمان، ص : القلقشندى )٢(
  .٢٩٠مجهرة أنساب العرب، ص : ابن حزم األندلسى

  .٣١٦درر الفوائد املنظمة، ص : عبد القادر اجلزيرى )٣(
  .١٢٠ص  ١حتفه املستفيد، جـ : ؛ األحسائى١٩٠ص  ١الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى٣١٦املصدر نفسه، ص : اجلزيرى )٤(
  .٧٣ص  ١، جـ الدرر الكامنة: ابن حجر العسقالىن )٥(
؛ أبو عبد الـرمحن بـن عقيـل    ١١٩ص  ١حتفه املستفيد، جـ : ؛ األحسائى٧٥-٧٣ص  ١املصدر نفسه، جـ : ابن حجر العسقالىن )٦(

  .٢٣٣، ٢٣٠، ١٩٢ص  ١أنساب األسر احلاكمة ىف األحساء، جـ : الظاهرى
التاريخ السياسـى  : ؛ عبد اللطيف ناصر احلميدان١٩٠ ص ١الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى٣١٦درر الفوائد املنظمة، ص : اجلزيرى )٧(

  .٤١-٣٩إلمارة اجلبور، ص 
  .١٢٠ص  ١حتفه املستفيد، جـ : ؛ األحسائى١٩٠ص  ١املصدر نفسه، جـ: السخاوى )٨(
؛ أبو عبد الرمحن بن عقيـل  ١٨٧ص  ٢تاريخ هجر، جـ : ؛ عبد الرمحن بن عثمان أل مال١٩٠ص  ١املصدر نفسه، جـ: السخاوى )٩(

  .٥٢-٥١تاريخ عسري، ص : ؛ إبراهيم احلفظى٢٠٥ص  ١أنساب األسر احلاكمة ىف األحساء، جـ : الظاهرى
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،وبذلك تكون األحساء والقطيف قـد  ) ١(م١٤٣٩/هـ٨٤٣الصراع أن البدو قاموا باالستيالء على القطيف وبها عام 
   .ىل سيطرة بىن جرب على بعض املناطق ىف إقليم جنددخال ىف دولة بىن جرب ذلك باإلضافة إ

كانت بالد عمان من الناحية اجلغرافية والسياسية من أكثر أجزاء شبه اجلزيـرة  :سيطرة اجلبور على بالد عمان الداخلية
اخلالفـة العباسـية   العربية من ناحية العزلة اللهم إال اجلزء الساحلى منها، وقد توىل احلكم ىف عمان الساحلية بعد سقوط 

مث امللـوك  ) ٢(عدداً من احلكومات وممالك اخلليج الفارسى، فقد حكمت أوالًُ من قبل األتابكية السـلغرية ىف فـارس  
أما عمان الداخلية فقد ).  ٥(حىت دخل الربتغاليون اخلليج الفارسى) ٤(مث دخلت ىف دائرة سيطرة ملوك هرمز) ٣(الطيبني

ل األباضيني والنبهانيني، وقد خضعت عمان لسيطرة النبهانيني أكثر من قرنني مـن  فقد حكمت من قبل حكام حمليني مث
ويقال إن عمان الساحلية أو عمان البحرية أو املدن العمانية الساحلية ).٦(الزمان إىل أن أجالهم عن احلكم األئمة اليعاربة

فكانت منفصلة عن عمان الساحلية الساحلية كانت ختضع لسلطنة ملوك هرمز، أما عمان الداخلية أو مدن عمان الداخلية 
  ).٧(وختضع حلكام حمليني

بكنجهام ىف حبثه أن املصادر الربتغالية املبكرة ال تذكر سوى القليل عن عمـان الداخليـة، ،   . ويصف بروفسور س
كـون  ىف وصفه لبالد عمان، أا تت) باروس(زاد املؤرخ  ).٨(والصراع بني بىن جرب وهرمز للسيطرة على عمان الساحلية

متتد سلسة جبلية على طول الساحل العماىن وتبدو وكأا تريد منع أهل الساحل "من عمان الداخل والساحل حيث قال 
فتظهر قوافل اإلبل احململـة  .. من االتصال بأهل الداخل، إال عرب بعض الفجاج الىت ختترق بعض األماكن) ساحل البحر(

رجه من أحد األودية العميقة اخلصبة الىت مساها املؤلفون الربتغاليون آنـذاك  باحلبوب، ورعال اخليل ىف أرباض البنادر، خا
بالد بىن جرب، فوراء عمان الساحلية اخلاضعة هلرمز، تقع عمان أخرى، هى عمان قبائل البدو، الرعاة املتنقلني واإلمارات 

أن عمان الداخل كانت خاضعة مللـك   أما أفونسود دلبوكريك فقد ذكر ىف مذكراته ).٩(االباضية املهيمنة على الداخل
واملناطق الداخلية لصحار حتت سيطرة اجلبور، وهم "اجلبور فعندما وصف مدينة صحار كانت تابعة لسيطرة اجلبور فقال 

. ىف حالة سلم مع ملك هرمز وعندما ينشب أى نزاع بينهم يقبل اجلبور ملهامجه صحار، فيحتمى أهل صحار باحلصـن 
خلية بدو، وغالب الفرسان من الرماة بالسهام لكن بعضهم حيمل رماحاً وقضباناً تركيه وحيملون فوق وسكان املناطق الدا

إذا " عندما غزا دلبوكريك خورفكان قال ىف خورفكان ).١٠(خيول عربية من النوع الضخم والسريعة ذات الشكل اجلميل

                                                
)١(Aubin, Op. Cit, P. 124, 209. 

تاريخ وصـاف، ص  : ؛ وصاف احلضرة٥٨١ص  ٢جامع الدول، جـ : ؛ منجم باشي١٣٥نزهة القلوب، ص : محد اهللا مستوىف قزويىن )٢(
  .١٣٠جبيب السري، ص : ؛ خواندمري١٠٥

  .١٣٤-١٣٢ص  ٢سلطنة هرمز العربية، جـ : ؛ إبراهيم خورى وأمحد جالل التدمرى١٨٤-١٨٢املصدر نفسه، ص : وصاف احلضرة )٣(

جممع األنسـاب،  : ؛ والشبنكارى٢٣-٢٢، ص ٣جامع الدول جـ : ؛ منجم باشي١٨-١٢التواريخ، ص منتخب : رتىطمعني الدين ن )٤(
  .٤٢مطالعاتى درباب حبرين، ص : ؛ عباس أقبال٢٨٣حتفه النظار، ص : ؛ ابن بطوطة١٣٨-١٣٠ص 

، الد الثاىن جـ ٢٠٣، ١٩٣، ١٨٣، ١٦٣، ص ١/٢السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكريك، جملد األول، جـ : أفونسو دلبوكريك )٥(
  .٤٣٦ص  ٣/٤
اخللـيج بلدانـه   : ؛ ب مايلز٥٠-٤٩، ٤٣م، ص ١٩٩تاريخ اخلليج، ترمجة حممد أمني عبد اهللا، دار احلكمة، لندن : أرنولدت ويلسون )٦(

  .١٥٩-١٥٨وقبائله، ص 
  .٦٥، ص ٢سلطنة هرمز العربية، جـ : إبراهيم خورى وأمحد جالل التدمرى )٧(
م الـد  ١٩٨٦بعض املالحظات عن الربتغاليني ىف عمان، حصاد ندوة الدراسات العمانية، وزارة الثقافة والتراث، سـلطنة عمـان،   : بكنجهام. س )٨(

  .٢١٤السادس، ص 
)٩(Joao De Barros, Da Asia, Lisboa, Reprint, 1979, Vol. 4 P. 243.  باروس كل من املؤرخ الربتغاىل وقد نقل معلومات

 "Teixeira, Op. Cit, P. 189, Note 2; Werner Caskel, "Ein Unbekanntتكسـريا وكاسـيكل وجـان أوبـني راجـع     

dynasticin Arabien, Orients, Leiden 1944, PP 66-67; Aubin, Op. Cit, PP 124, 134-138. 
  .١٩٢السجل الكامل ألعمال أفونسو دلبوكريك، الد األول، ص : أفونسو دلبوكريك )١٠(
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، وعند وصفه هلا )١(ة حتت سيادة اجلبور أو بىن جربما مت عبور اجلبل الذى يشرف على املدينة وجدت كل املناطق الداخلي
لديـه كـثري مـن     Ben Jabarيقال له ابن جرب شيخ اجلبور  Kingوهذه املناطق الداخلية حيكمها حاكم " هلا قال

ويضيف باروس بأن شيخ اجلبور حيكم كل املساحة تقريباً الىت متتد من الداخل من البحرين إىل ظفار وهى تزيد " الفرسان
  ).٢)"(كيلو متر ٢٤٠٠(فرسخ  ٥٠٠على 

ويؤكد أفونسو دلبوكريك مزاعمه بأن عمان الداخل تتبع لبىن جرب وذلك عند احتالله ملدينة مسـقط حيـث يقـول    
مسقط جزء من مملكة هرمز واملناطق الداخلية تابعة البن جرب شيخ اجلبور، والبن جرب هذا أخوان، واقتسم الثالثة املناطق "

واملمتدة مشاالً حىت ساحل البحر الفارسي، واملمتدة للداخل قرب مكة ويسمى املسلمون تلك املناطق املمتدة حىت عدن، 
الداخلية جزيرة العرب، وحيكمها مجيعاً ملك هو ابن جرب شيخ اجلبور، وله ثالث أبناء ترك هلم تلك البالد ليقتسموها عند 

على اسم أبيه، ويقر له أخواه بامللـك والتبعيـة   ) لطان اجلبوريقصد س(مماته، يطلق على األكرب منهم دائما اسم ابن جرب 
وظفار وقلهات ومسقط ومتتد حدوده لتصل إىل بالد شيخ عدن، أما األخـوان  ) ٣(والبن جرب السيادة على بالد فرتك

  .)٤(األخران فاستقرا على ساحل حبر فارس وأخذ أحدهم من ملك هرمز جزيرة البحرين، كما أخذ منه أيضا القطيف
وعلى النقيض جند املصادر العربية ال توضح العالقة الىت تربط اجلبور باألجزاء الداخلية ىف عمان بل اكتفوا بقول عام، 
أن اجلبور كانوا يسيطرون على عمان فقط دون ذكر املزيد من التوضيحات، فنجد السخاوى يذكر ىف الضوء الالمع عن 

 ).٥"(حرين وعمان مث قام حىت انتزع مملكه هرمزبل اتسعت مملكته حبيث ملك الب"امللك أجود 
ومل يكن اجلزيرى أحسن حاالً من السخاوى، بل يكاد يكون كالمهما يأتى بنفس الصيغة فيقول ىف كتابه درر الفوائد 

واتسعت له اململكة حبيث ملك البحرين وعمان مث قام حىت انتزع مملكة هرمز مـن ابـن أخ   "املنظمة عن السلطان أجود 
  ).٦"(واستقر فيها بعد موت أبيه وصار رئيس أهل جند) م١٥٠٥-١٤٧٥/هـ٩١١-٨٨٠سلغر شاه األول (ل لصرغ

ورمبا يكون أمشل نص موجود ىف املصادر العربية عن عالقة اجلبور بعمان و مملكة هرمز ملعاصرته لألحداث من ناحية، 
الفوائد ىف أصـول البحـر   "ر الشهري ىف كتابه ولتفسريه وتوضيحه شكل تلك العالقة وذلك النص ألمحد بن ماجد البحا

) يقصد البحرين ىف وقت كتابته لكتابه الفوائد(وهى ىف تاريخ الكتاب "عندما حتدث عن جزيرة البحرين فقال " والقواعد
ألجود بن زامل بن حصني العامري أعطاه هلا هى والقطيف السلطان سرغل بن توارنشاه على أن يقوم بنصره على اخوته، 

لكه جزيرة جرون هرمز املتقدم ذكرها وكتب ا عليها حجج باستنثاء بعض بساتينها ففعل له ذلك وقام بنصره وملكه ومي
وأخذ البحرين والقطيف ىف عام مثانني ومثامنائة، وقد أخذ ولده سيف بن زامل عمان من شهاب بن ) هرمز اجلديد(جرون 

ىف عام ثالث وتسعني ومثامنائة، ووىل عليها إمام من األباضية يدفع له  )٧(نبهان بالسيف على سليمان بن سليمان بن نبهان

                                                
  .٢٠٣املصدر نفسه، ص : أفونسو دلبوكريك )١(
  ؛٢١٦-٢١٥بعض املالحظات عن الربتغاليني ىف عمان، ص : بكنجهام. ؛ س١٦٣املصدر نفسه، ص : أفونسو دلبوكريك )٢(

 De Barros, Op. Cit, P 240; Aubin, Op. Cit, P. 126-127; Caskel, Op. Cit, P. 66. 
ر العرب تقع جنوب بالد عمان بقرب من ظفار وهى قريبة جداً من بالد اليمن، إبراهيم اخلـورى وأمحـد جـالل    فرتك هى مدينة ساحلية على حب)٣(

  .١٦٩ص  ٢سلطنة هرمز العربية، جـ : التدمرى
ل الذى كتبه ، إال أنه يزيد إن بنوجرب كانوا موضع املقا٢١٤املرجع السابق، ص : بكنجهام. ؛ س١٨٤-١٨٣املصدر نفسه، ص : أفونسو دلبوكريك )٤(

قد اقتصـر  كاسكيل والذى تتبع فيه اإلشارات الىت وردت عنهم ىف املصادر العربية وأشهرها السمهودى وابن إياس وىف هذا الصدد نشري إىل أن كاسيكل 
الربتغاليني على البحرين من بىن جرب  على اثنني من املصادر الربتغالية مها باروس والتعليقات اللفونسو دلبوكريك متجاهالً كثرياً من التفاصيل حول استيالء

 .Barros, Op. Cit, PP. 240-243; Caskel, Op. Cit, PP. 66-71وهو ما يرد عن املؤرخ كاستانيدا، راجع أيضا؛

اجلبـورا قـد   ولكن يبدوا أن السخاوى كان يبالغ ىف أن اجلبور قد انتزعوا مملكة هرمز بل رمبا قصد أن  ١٩٠ص  ١الضوء الالمع، جـ : السخاوى )٥(
  .ال دولة اجلبورأخذوا بعض املناطق الىت كانت سابقاً يسيطر عليها ملوك هرمز، ألن املصادر تقول أن مملكة هرمز مازالت قائمة بل ظلت قائمة حىت بعد زو

  .٣١٦درر الفوائد املنظمة، ص : اجلزيرى )٦(
بن سليمان من اجلدير بالذكر أن امللك سليمان بن سليمان النبهاىن هو أحد ملوك بىن نبهان الذين تولوا حكم بالد عمان الداخلية، وقد زوج سليمان  )٧(

أخيـه   معسليمان النبهاىن إحدى بناته إىل ملك هرمز سلغرشاه والذى كان وقتها حاكماً على مدينة قلهات الساحلية، وعندما تعرضت سلغرشاه للصراع 
ن زامـل، راجـع   على حكم مملكه هرمز جلأ إىل محاه سليمان النبهاىن إال أن محاه مل يعطيه أيه مساعدة مما جعل سلغرشاه يلجاء إىل سلطان اجلبور أجود ب
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وقاموا بنصره فهدم مجيع حصوا وأمر ) أهل منطقة عمان الداخلية مثل نزوى ولة وغريها(له حماصيلها وقد نصره أهلها 
  ).١"(عليهم عمر بن اخلطاب األباضي

األحساء أول دولة توجد هلا وثائق رمسية يف سجالت أسرة ميـنج وذلـك   تعترب :بالد البحرين وجتارة اجلزية مع الصني 
يرجع لشهرة أهلها وال سيما بين عقيل الذين عرفوا بتجارم الواسعة شرقا و غربا باألضافة إيل حكامها من بنو جـروان  

لعريب يتعاملون مـع يوجنـل   الذين رحبوا بتجارة اجلزية مع الصني و كانوا أول حكام يف شبة اجلزيرة العربية و اخلليج ا
من تاريخ أسرة مينج هناك ذكر  ٣٢٦،ويف اجلزء رقم ) ٢(م ١٤٠٨/ه٨١١األمرباطور الثالث يف أسرة مينج وذلك بتاريخ 

إن األحساء تصلها املراكب يف عشرين يوما وليله من ميناء كومل ، يف رياح هادئه ،وهذه البلـد  " ملدينة األحساء كالتايل 
رة وأرضها جمدبة التصلح للحرث و ال للزراعة ، واملطر قليل و ال يوجد ا خضروات ، ولكن يوجـد  جوها دائم احلرا

الكندر و الكافور و األبل و اخلراف و أهلها يصيدون األمساك يف البحر ،وكان أمريها قد مسع عن اململكـة الوسـطي و   
م بالنقود الفضية و الذهبية ، واحلاصالت من الفلفل و األمرباطور ، فهاداه حباصالت بالده ، و املعامالت التجاريه عنده

وعلي ما يبدوا  ان اجلبور الذين خلفوا بـين جـروان يف حكـم     ) .٣(العود يبادلون ا حرير الصني و الفخار و األرز 
، اليت ا جزء من األحساء و البحرين مل يرحبوا بالتبادل التجاري املمزوج بالدبلوماسية املاكره او ما يعرف بتجارة اجلزية 

التنازل و التملق مقابل مكاسب جتارية متميزه من اجلانب الصيين ، بل قاوموا ذلك الفكر االمر الـذي ادي إيل تـردي   
االوضاع الدبلوماسية بني سلطنة اجلبور و االمرباطور الصيين وهناك مصدر صيين معاصر السرة مينج ويعـتين بـرحالت   

ج و احمليط اهلندي يذكر ذلك التوتر الدبلوماسي الذي افضي إيل االشتباك املسلح بني اجلبور القائد تشينغ خه ملنطقة اخللي
واسرة مينج ، فيقول املصدر أن قوات االسطول الصيين استخدمت املتفجرات و العنف ضد مدينة األحسـاء يف اخللـيج   

( و ابـن السـماء  ) الصني (مملكة الوسطي الفارسي ، ألن سلطاا رفض االنسياغ لنظام اجلزية و مل يعترف خبضوعة لل
، بل رفض سلطاا التهديد االمرباطوري ، األمر الذي ادي حلصار املدينة ، لكن احلصار مل يطـول  ) االمرباطور الصيين

وانسحبت القوات الصينية لعدم جدوي احلصار يف ظل الظروف املناخية و الطبيعية الغري معتاده للقوات الصينية باالضافة 
  ) .٤(ي اخلربة و الشجاعة لدي القوات اجلربية املتمرسة علي حروب الصحراء عل

  الصفحه  السجل  التاريخ الصيىن  التاريخ امليالدى  التاريخ اهلجرى  األحساء
  الوثيقه الثانية
  الوثيقه الثالثة
  الوثيقه الرابعة
  الوثيقه اخلامسة
  الوثيقه السادسة
  الوثيقه السابعة
  الوثيقه الثامنه
  الوثيقه االويل

  هـ٨١٩رمضان ٢٧
  هـ ٨١٩شوال  ٤
  هـ ٨١٩ذىالقعدة ٧

  هـ ٨٢٤صفر  ٢١
  هـ٨٢٦ذ والقعدة١٨
  هـ ٨٣٣شوال   ٦

  هـ ٨٣٧صفر  ١٦
  هـ٨١١مجادي األول٢٦

  ١٤١٦بوفمرب١٩
  ١٤١٤نوفمرب٢٦
  ١٤١٦ديسمرب٢٨

  ١٤٢١فرباير٢٦
  ١٤٢٣أكتوبر٢٤
  ١٤٣٠يونيو٢٩
  ١٤٣٣أكتوبر٣
  ١٤٠٨أكتوبر١٧

  ١يوم ١١شهر ١٤سنه
  ٨يوم ١١شهر ١٤سنه
  ١٠يوم ١٢شهر ١٤سنه
  ٥يوم   ١شهر ١٩سنه

  ٢٠يوم ٩شهر٢١سنه 
  ٩يوم   ٦شهر  ٥سنه
  ٢٠يوم ٨شهر ٨سنه
  ٢٨يوم ٩شهر ١٦سنه

  ٩٤٩سجل ١٣جملد
  ٩٥٠سجل ١٣جملد
  ٩٥٦سجل  ١٣جملد
  ١١٠٦سجل ١٤جملد
  ١١٥٤سجل ١٤جملد
  ١٥٣٤سجل ١٩جملد
  ١٦٠٢سجل ٢١جملد
  ٦٣٢سجل ١١جملد

١٩٦٣  
١٩٦٤-١٩٦٣  
١٩٧١-١٩٦٩  

٢٢٥٥  
٢٤٠٣  

١٥٧٧-١٥٧٦  
٢٣٥١-٢٣٥٠  

١١١٤  

                                                                                                                                              
وس ؛ وقد ترجم إبراهيم خـورى تلـك املعلومـات مـن كتـاب بـار      ١٥٥ص  ٢سلطنة هرمز العربية، جـ : إبراهيم خورى وأمحد جالل التدمرى

 .Barros, Op. Cit, PP. 240-244راجع؛

  .٧٠م، ص ١٩٢٣-١٩٢١كتاب الفوائد ىف أصول البحر والقواعد، باريس : ابن ماجد )١(
  .١١١٤، ص ٦٣٢، السجل  ١١، جملد رقم  ١٤٠٨أكتوبر  ١٧، بتاريخ  ١٦السنة  ٩الشهر  ٢٨راجع سجالت أسرة مينج ، اليوم  )٢(
  .٢٣٨م، ص ١٩٥٠قات بني العرب و الصني ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة العال:راجع بدر الدين الصيين  )٣(
صفحة تقريبا وكتـب   ١٠٠٠و الذي يقع يف ) رحالت الفيت سان باو يف البحر الغريب ( ماودينج ، يف كتابة  –يذكر املؤرخ الصيين لو  )٤(

االدب الشعيب العريب و اهلندي بأسم السندباد البحـري و ذلـك    م متجيدا لرحالت القائد تشينغ خه او سان باو والذي حرف يف١٥٩٧عام 
نسبة الصل تشينغ خه العريب و ديانته االسالمية، ان القوات الصينية استخدمت العنف يف األحساء و مقدشيوا الن حكامها رفضوا االنسـياغ  

  .لالوامر االمرباطورية و رفضوا جتارة اجلزية مع الصني 
Luo Maodeng, annotated by Lu Shulun and Lan Shaohua, Sanbao Taijian xia Xiyang ji tongsu yanyi 
(Popular romance of the journey to the Western Ocean of the Three Treasure Eunuch), Shanghai: Shanghai 
Guji Chubanshe, 1985.,p.50-57; Geoff Wade : op.cit ,p.17-18 ; Ming – shih ,ch326,12a-12b 
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  ٩٤٩سجل ١٣جملد
  ٩٥٦سجل ١٣جملد

١٦٣٩  
١٥٧٧-١٥٧٦  

١٨٨٢  
١٩٦٣  

١٩٧١-١٩٦٩  
  :إقليم ظفار و استيالء اجلبور عليه من سالطني ال كثري و ال كندة 

قبل احلديث عن االحوال السياسية يف ظفار جيب ان اعرفها جغرافيا اعتمادا علي ماكتبه علماء اجلغرافيا االسـالمية  
االقليم االول طوهلا مثان وسبعون درجة و عرضها مخس عشـرة  وعلي راسهم ياقوت احلموي الذي قال ان ظفار تقع يف 

درجة وهي بفتح اوله وهي مبعين أظفر وهي مدينة مشهورة علي ساحل حبر اهلند بينها و بني مرباط مخسة فراسخ و تشتهر 
يقال لـه  بزراعة اللبان، كما يؤكد شيخ الربوه علي كالم ياقوت ويضيف بأن ظفار هي عاصمة اقليم مهرة بناها رجل 

وظفار كان حيكمها يف بدايات القرن الثامن اهلجري امراء  ).١(هـ  ٦٢٠امحد بن حممد و مساها األمحدية وذلك يف سنه 
بين رسول إال ام دخلوا يف صراعات كثرية األمر الذي ادي ايل استيالء الشجاع عمر الكندي علي ظفار وذلك عـام  

ذها منه شهاب الدين أمحد بن عامر احلراين و متلك ها وخضع لنفـوذ  هـ ، لكن حكمه مل يستمر طويال حيث أخ٧٦٠
هـ وظل الوضع يف يد احلرانيينحيت دخل سالطني آل كثري أقليم مهرة و حكمـوا  ٧٩٦الرسوليني يف اليمن وذلك عام 

  )٢(هـ ٨٠٧ظفار عام 
ل كثري أخيه االمـري ابـن   وبعد أن استويل ال كثري علي حكم ظفار عني السلطان علي بن عمر بن جعفر بن بدر آ

قسمان وايل علي ظفار ، إال أن األمر مل يستتب له حيث خرج عليه أمحد بن جسار الكندي وبعد عدد من املناوشـات  
أتفق الطرفان علي أن تكون ظفار مناصفه بني آل كندي و آل كثري ، لكن األمور مل جتري علي مايرام حيث شن ابـن  

هـ ،األمر الذي دعي أخية السلطان علي بن عمـر  ٨١٦ل واليها ابن قسمان عام جسار هجمة خاطفة علي ظفار و قت
الكثريي من دخول ظفار مره أخري بعد هزمية ابن جسار ومل يكتفي بذلك فقط بل قام بقتل سبعني رجل من آكابر ظفار 

أعظم قبائـل مهـدان    ويذكر البكري أن آل كثري من ).٣(كرد فعل علي غدرهم بأخيه ابن قسمان وايل ظفار املقتول 
واعزها رجاال وأن قوة ال كثري كانت متذبذبه علي اقليم حضرموت و ظفار حيث كان حكمهم ينبسط مرة و يـتقلص  

هـ ، استطاعوا ٧٨٦مرة أخري وذلك لتنازعهم فيما بينهم و ختاصمهم مع القبائل األخري مثل قبيلة كنده وأم يف سنه 
إال ان االمور مل تطول علي حاهلـا حيـث   ) .٤(السلطان بدر بن حممد الكثريي  أن يستولوا علي إقليم الشحر علي يد

مـايلز ىف كتابـه   .ب.ذكر املستشرق س استطاع سالطني اجلبور االستيالء علي إقليم ظفار من يد رجال ال كثري ،وقد
دن مثل فرتـك وقلـهات   كان يسيطر على إقليم ظفار وبعض امل) سلطان اجلبور(، أن ابن جابر "اخلليج بلدانه وقبائله"

، وذلك ماورد )٥(كثري من اخليول الىت يربيها املزارعون لالجتار فيها) سالطني اجلبور(ويوجد ىف بالد ابن جرب ... ومسقط
أن البن جرب السيادة على بالد فرتك وظفار وقلهات ومسقط ومتتد حـدوده إىل  "ىف سجل أفونسو دلبوكريك عندما قال 

هنا نستدل على أن ظفار كانت تابعة لسلطان ابن جرب حيث كان إقليم ظفار أحد املنافذ الذى ومن  ).٦(بالد شيخ عدن
الذى استغلها اجلبور لترويج جتارم وكانت ظفار من املنافذ الرئيسية الىت يصدر منها اخليول العربية إىل اهلند، تلك التجارة 

                                                
  ٢١٨خنبة الدهر يف عجائب الرب و البحر ، ص : ، شيخ الربوه  ٦٠ص ٤معجم البلدان ، ج: ياقوت احلموي  )١(
  ١٠تاريخ ظفارالتجاري  ، ص : حسني بن علي  )٢(
  ١١املرجع نفسة ، ص :حسني بن علي  )٣(
  ٩٠-٨٩ص  ١م ،ج١٩٥٦القاهرة تاريخ حضرموت السياسي ، عيسي الباب احلليب ، : صالح البكري  )٤(
  .١٧٧-١٧٦اخلليج بلدانه وقبائله، ص : مايلز.ب.س )٥(
  .١٨٣ص ١األعمال الكاملة، جـ : افونسو دلبوكريك )٦(
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لك التجارة الرائجة أطمـاع الربتغـاليني لالسـتيالء    وقد حركت ت) ١(الىت احتكرها بنو عقيل ىف شرق اجلزيرة العربية
ويشري الدكتور احلميدان ىف حبثه،  ).٢(والسيطرة على تلك املناطق وانتزاع ما كان جينيه بنو جرب من تلك التجارة الرائجة

ن التجاريـة  أن اجلبور قد اختذوا من ظفار منفذاً لتصدير بضاعتهم من اخليول خصوصاً بعد ما رأوا أن كثرياً من السـف 
تتحاشي دخول اخلليج الفارسي وتتوجه إىل مواىن البحر األمحر، حيث كانت ظفار كثرياً ما ترسو ا هذه السفن ىف طريق 

واجلدير بالذكر أن الطريق الربي الذى تسلكه القوافل املتجهة إىل ظفار يسري مبحـاذاة األطـراف    ).٣(الذهاب واإلياب
افة ذلك الطريق شهر ونصف تقريباً حيث تصل القوافل إىل بالد مهـرة ومنـها إىل   الغربية لعمان وعلى كل حال فمس

كانت قوافل بىن عقيل قد اعتادت أن تسلك ذلك الطريق ىف العصور الوسطى سواء ىف عهـد العيـونيني أو    ).٤(ظفار
جرب كان حيكم كـل   بكنجهام أن املؤرخ باروس يقول إن شيخ بىن. وقد ذكر املستشرق س). ٥(العصفوريني أو اجلبور

  ).٦)(كيلو متر ٢٤٠٠(فرسخ  ٥٠٠املساحة تقريباً الىت متتد من الداخل من البحرين إىل ظفار وهى تزيد على 
تذكر املصادر الصينية أن السلطان علي الكثريي سلطان ظفار كان من أكثـر احلكـام    :ظفار وجتارة اجلزية مع الصني 

منطقة شبة اجلزيرة العربية وذلك يرجع العتماد اقتصاد ظفار الكلي علي التجارة ولسعة املتعاونني مع األمرباطور الصيين يف 
صدر حكامه من آل كثري ،وجاءت أول وثيقة عن العالقات التجارية بينها و بني الصني فيما يعرف بتجارة اجلزية عـام  

فار، األحساء، بـو الوي، مقديشـو،   عدن، ظ(دولة التابعة هلرمز  ١٦مبوعثي الـ  "م ، فتقول الوثيقة ١٤٢١/ ه ٨٢٤
كاليكوت، كوشني، جيا يل، يل، سري النكا، ليو شان، بان بو يل، ساموديرا، أرو، ملقا، جان با يل، قدموا هدايا مـن  

أما خبصوص البعثات الدبلوماسية فقد ورد  ")٧. (اخليول األصيلة واملنتجات احمللية، وأمر هلم وزير الشعائر مبأدبة لتكرميهم
وح أسم أحد املبعوثني الظفاريني يف البالط األمرباطوري ويدعي حاج حسني أو كما تذكر الوثيقـة حـاجي   ورد بوض

م ، بلقب سلطان ١٤٣٣/ ه٨٣٧حسني والذي أرسل من طرف السلطان علي الكثريي وقد ذكرته الوثيقة املؤرخه بتاريخ 
مع آخرين املبعـوث  ) هان -زاي -يل -ها(لفة والذي يكتب بطريقة خمت(مو  -زاي -يل-كان ها" وتقول الوثيقة علي ،

يـا  -لـو -دو -مـان  -بو-يب دينج ملك بالد ساموديرا، وكان جي-ا-يل-نو -والذي أرسل من قبل أخيه األكرب زاي
ما وآخرون  -يل-يل -بو -ملك دولة كاليكوت، وكان جيا) ما-يل-ويكتب بو(ما -يل-وآخرون قد أرسلوا من قبل يب

-ما -جي -ال-ناس وآخرين مبعوثني بو -دي -ين-يل ملك دولة كوشني، وكان مني -يب -املبعوث الذي أرسله كي
على  سلطان  سلطانمبعوث ) حسني  حاجي(هوتشان  -زاي -يب ملك بالد سري النكا، واملبعوث هاي -ال -مو -با

جيـان   -يل -سيملك دولة عدن، واملبعوث ) ملك ناصر(كي ناسي ر  -يل-با مبعوث مو -دولة ظفار، واملبعوث بو
 -وآخرون  أرسلهم ساى )معاذ (موالذ يل، والشخص القادم من فان-با-زاه ملك جان -ال-وا -وآخرون أرسلهم دو

يل،  -يب-مان وآخرون الذين أرسلهم ملك دولـة جيـا   -رو ها-دو-ملك هرمز، واملبعوث أ) سيف الدين (دينج  -فو
كة، كلهم ذهبوا إىل البالط امللكي مقدمني هدايا من الزراف، الفيلة، مأمري وآخرون ممن أرسلهم مبعوث األمارة شاه زيان 

اخليول واملنتجات األخرى، وعقد اإلمرباطور لقاء يف بوابة تبان فنج الستقباهلم، ومبا أن الزرافة حيوان ممون فلقد قام هو 

                                                
  .٦١التاريخ السياسة إلمارة اجلبور، ص : احلميدان )١(
)٢(Aubin, Op. Cit, P. 117-121 .إنتاج اخليول ىف بالد البحرين وعمان وأن الساحل  واجلدير بالذكر أن أفونسو دلبوكريك قد حتدث فعالً عن

ن خمازن التنب الشرقى للخليج ملئ بقرى كثرية صغرية ميارس سكاا التجارة وقد ذكرا أيضاً أن ىف مدينة خورفكان حظائر واسعة للخيول وا عدد كبري م
، ٢٠٣السجل الكامل، الـد الثـاىن، ص   : هلند، راجع، أفونسو دلبوكريكلتستهلكها اخليول إذ جيرى تصدير عدد كبري من اخليول من ذلك امليناء إىل ا

٦٥٣.  
  .٦١التاريخ السياسى إلمارة اجلبور، ص : احلميدان )٣(
  .٦١التاريخ السياسي إلمارة اجلبور، ص : احلميدان )٤(
  .حول ذلك الطريق الذى يربط جند بظفار راجع )٥(

 R. Guest, Zufarin the Middle Ages, Islamic Culture, July, 1935, PP. 402-410. 
  .٢١٦بعض املالحظات عن تاريخ الربتغاليني ىف عمان، ص : بكنجهام.س )٦(
  ٢٢٥٥، ص  ١٤، الد  ١١٠٦م ، السجل ١٤٢١فرباير  ٢٦، املوافق ١٩السنة  ١الشهر  ٢٥اليوم  )٧(
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 ولع باألشياء من الدولة األجنبية لكين بينج مساعد وزير الشعائر بقيادة الوزراء لتقدمي هداياهم، وقال اإلمرباطور ليس يل
ولكن العالقات األقتصادية ) " ١. (أقدرها ألن املبعوثني قدموا من بعيد إلظهار والءهم الكبري وليست هناك حاجة للتهاين

 بني ظفار والصني مل تدم طويال بسبب استيالء اجلبور عليها من سالطني آل كثري وأيضا بسبب ختلي اباطرة امليـنج عـن  
  .فكرة جتارة اجلزية و اسطول الكرت الذي يعرف بالسالم الصيين كما وضحت سابقا 

  الصفحه  السجل  التاريخ الصيىن  التاريخ امليالدى  التاريخ اهلجرى  ظفار
  الوثيقه األوىل
  الوثيقه الثانيه
  الوثيقه الثالثه
  الوثيقه الرابعه
  الوثيقه اخلامسه

  سهالوثيقه الساد

  هـ٨٢٤صفر ٢١
  هـ٨٢٦ذوالقعدة ١٨
  هـ٨٣٣شوال  ٦

  هـ٨٣٧حمرم  ٢٧
  هـ٨٣٧صفر ١٦
  هـ٨٤٠حمرم  ٢٧

  ١٤٢١فرباير  ٢٦
  ١٤٢٣أكتوبر٢٤
  ١٤٣٠يونيو ٢٩
  ١٤٣٣سبتمرب  ١٤
  ١٤٣٣أكتوبر ٣
  ١٤٣٦أغسطس ١١

  ٢٥يوم١شهر ١٩سنه
  ٢٠يوم ٩شهر ٢١سنه

  ٩يوم ٦شهر ٥سنه
  ١يوم ٨شهر ٨سنه
  ٢٠يوم ٨شهر٨سنه 
  ٢٩يوم ٦شهر ١سنه

  ١١٠٦سجل ١٤جملد
  ١١٥٤سجل ١٤جملد
  ١٥٣٤سجل ١٩جملد
  ١٦٠١سجل ٢١جملد
  ١٦٠٢سجل ٢١جملد
  ١٦٩٤سجل ٢٣جملد

٢٢٥٥  
٢٤٠٣  

١٥٧٧-١٥٧٦  
٢٣٤١  

٢٣٥١-٢٣٥٠  
٣٨٥  

  :العالقات السياسية بني سالطني اجلبور وسالطني هرمز
لسلطتهم ىف هرمـز  بعد أن استطاع سالطني هرمز السيطرة على أغلب إقليم بالد البحرين وإخضاع حكامها احملليني 

فترة طويلة من الزمن، أخذ الضعف يدب ىف كيان السلطة السياسية ىف هرمز بسبب صراع أفراد األسرة احلاكمة علـى  
عرش البالد، وقد شجع ذلك الصراع وأزكى ناره احلكام احملليون ىف املناطق العربية لسلطنة هرمز وباألخص عرب اجلبور 

جيب أن نشري إىل أن مناطق بالد البحرين  ).٢(تبعيه السياسية واالقتصادية لسالطني هرمزىف بالد البحرين ليتخلصوا من ال
ومدنه قد اختلفت ىف تبعيتها لسلطنة هرمز، فهناك بعض املناطق الىت تبعت هرمز تبعيه امسية مثل األحساء وأجزاء كبرية من 

سلطنة هرمز تبعيه فعلية ومباشرة مثل جزيرة البحرين  القطيف ماعدا امليناء، ومن الناحية األخرى كانت توجد مناطق تتبع
وبعض املواىن املطلة على اخلليج الفارسى والىت كانت يعني عليها حكام من قبل سالطني هرمز وتشـرف عليهـا إدارة   

  ).٣(حكومية خاضعة إلدارة سلطنه هرمز
كإحدى القوى السياسية اجلديدة ىف بالد وبداية من العقد الثالث من القرن التاسع اهلجرى ظهرت قوة اجلبور بوضوح 

ـ ٨٢٠(، وذلك خالل حكم السـلطان سـيف الـدين مهـار     )٤(البحرين واخلليج الفارسى وإقليم عمان وجند -هـ
والذى شهد حكمه اضطراباً سياسياً وصراعاً أسرياً على احلكم بينه وبني أخيه فخر الـدين  ) م١٤٣٦-١٤١٧/هـ٨٤٠

  ).٥(تورانشاه
من قطب الدين تمن الثالث فريوز شـاه، والـد   ) اجلبور(م طلب زعماء القبائل العربية ١٤٣٥/هـ٨٣٩وىف سنة 

السلطان سيف الدين مهار، أن يتدخل لعزل ابنه السلطان سيف الدين مهار والثورة ضده، إال أن قطب الـدين ـتمن   
الدين طلب من ابنه األصغر فخر الدين تورانشاه، ، إال أن الوالد قطب )٦(الثالث أىب ذلك وتذرع بالزهد ىف شئون الدنيا

وهو األخ األصغر لسيف الدين مهار، أن يعمل ما يراه مناسباً ىف ذلك الشأن، ويعد ذلك حث من الوالد البنه للثورة ضد 
ئة الـىت  أخيه سيف الدين مهار، حيث ذكر ذلك الوالد قطب الدين ابنه األصغر فخر الدين تورانشاه الثاىن، املعاملة السي

يعاملها سيف الدين مهار السلطان احلاىل لوالده السلطان السابق قطب الدين تمن الثالث، وكيف أن سيف الدين مهار 

                                                
  ٢٣٤١، ص  ٢١، الد  ١٦٠١جل م ، الس١٤٣٣سبتمرب  ١٤، املوافق  ٨السنة  ٨الشهر  ١اليوم  )١(
التـاريخ السياسـى   : ؛ عبد اللطيف ناصر احلميدان١٥٩-١٥١ص  ٢سلطنه هرمز العربية، جـ : إبراهيم خورى وأمحد جالل التدمرى )٢(
 .٥٩-٥٨اخلليج العرىب ىف عصر التوسع األورىب األول، ص : ؛ مجال زكريا قاسم٤٨-٤٧مارة اجلبور، ص إل

 .Aubin op. Cit, P. 124؛ ٧٠كتاب الفوائد، ص : ابن ماجد )٣(

: ؛ ابن بسام٣١٦درر الفوائد املنظمة، ص : ؛ اجلزيرى١٩٠ص  ١الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى٣٢-٣١، ٢٧تاريخ ابن لعبون، ص : ابن لعبون )٤(
 .ب٨-أ٧حتفه املشتاق، ورقة 

 .٢٣ص  ٣جامع الدول، جـ : منجم باشى )٥(

 Teixeira, op. Cit, P؛ ١٥١ص  ٢سلطنه هرمز العربية، جــ  : ؛ إبراهيم خورى وأمحد التدمرى٥١٦مطلع السعدين، ص : دىالسمر قن )٦(

189; Caskel, op. Cit, P. 67 



- ٢٤١ - 

ويروى منديهى ىف حولياته أن خواجـا   ).١(عزل والده قطب الدين وأبعده إىل جزيرة قشم ووضعه حتت املراقبة املشددة
ادى الذى قتله سيف الدين مهار، قد حرض فخر الدين تورانشاه للثورة ضـد  حممد بغدادى جنل الوزير خواجا على بغد

أخيه، حيث ذهب إليه ىف املنفى الذى كان ميكث فيها مع والده ىف جزيرة قشم، وأمده هناك مبركب نقله إىل قلـهات،  
جلبور قد أمدوا فخر واجلدير بالذكر أن عرب ا. ومن هناك نظم فخر الدين تورانشاه النضال ضد أخيه سيف الدين مهار

الدين تورانشاه باملراكب العسكرية واخليل الىت اشتهرت ا مدينة األحساء، كما أمد اجلبور وجتار األحساء األمري فخـر  
الدين تورانشاه باألموال الالزمة لدفع مرتبات اجلنود، حيث وعدهم تورانشاه بالعفو واهلبات واإلعفـاء مـن الرسـوم    

كان ذلك بداية التدخل الفعلى لسـالطني   ).٢(طائهم احلرية واالستقاللية أكثر ىف بالد البحريناجلمركية، كما وعد بإع
اجلبور ىف سلطنة هرمز، حيث مكن ذلك الصراع بني األشقاء ىف هرمز لسالطني اجلبور من اإلطاحة بسيادة هرمز علـى  

وان الذى كانوا احلكـام احمللـيني السـابقني    بالد البحرين، واستطاع اجلبور انتزاع األحساء والقطيف من أيدى بىن جر
  ). ٣(اخلاضعني لسالطني هرمز والذين كانوا يدفعون هلرمز العائدات املفروضة

ومل يكن ذلك كل شئ، بل استطاع سلطان اجلبور مساعدةاألمري تورانشاه الثاىن ىف التدخل املباشر ىف شئون مملكـة  
، واستطاع اجلبور السيطرة )٤(نشاه الذى توىل احلكم بفضل مساعدمهرمز نفسها، وامالء الشروط على السلطان تورا

الفعلية على القطيف وبعض املدن الساحلية ىف بالد البحرين وإقليم عمان مثل صحار ومسقط وقلهات، وذلك بني أعوام 
و عند م أ١٤٣٨-م١٤٣٧/هـ٨٤١-٨٤٠الصراع الذى حدث بني سيف الدين مهار وتورانشاه والذى استمر بني عامى 

، ذلك باإلضافة إىل إعفاء عرب اجلبور وقوافلهم من )٥(م١٤٣٩-م١٤٣٧/هـ٨٤٣-هـ٨٤٠بعض املؤرخني بني أعوام 
متكن اجلبور كما جاء ىف بعض املصادر من السيطرة  ).٦(من الرسوم اجلمركية وإعطائهم املزيد من اهلبات والعطايا املالية

ق الىت ذكرت كانت تابعة لسلطنة هرمز، وبالتاىل كانت النتيجة الطبيعية على جزيرة البحرين، مع العلم أن كل تلك املناط
لتعاظم نفوذ اجلبور املتصاعد، إىل الدخول املباشر ىف الصراع مع سالطني هرمز من أجل إعادة فرض النفوذ على تلـك  

ئالً أمـام تلـك   املناطق والذى أراد سالطني هرمز إعادة نفوذهم السابق عليها، لكن سـالطني اجلبـور وقفـوا حـا    
كما جاء ذلك ىف املصادر ) ٧(األمنيات،وبذلك دخل االثنان ىف نزاع مسلح تأرجحت فيه الزعامة بينهم على تلك املناطق

ولعل ما يؤكد ذلك القول قول املؤرخ الربتغاىل بـاروس وأفونسـو دلبـوكريك ىف     .املصادر العربية والفارسية والربتغالية
، األمر الذى )٨(جمات مستمرة على مملكة هرمز وأم كانوا يشكلون خطراً عليهامذاكرته من أن اجلبور كانوا يشنون ه

الذى جعل اجلبور على حد قول السخاوى وغريه من املؤرخني العرب، أن يسيطروا على بعض مملكة هرمـز ويفرضـوا   
  ).٩(وجند اجلزية على بعض ملوك العجم ااورين هلم حيث اتسع ملكهم فشمل األحساء والقطيف والبحرين وعمان

مكة يذكرها ياقوت يف معجمه بقول مكة بيت اهللا احلرام قال بطليموس طوهلا من  :مكة حتت حكم األشراف احلسنيني 
جهة املغرب مثان و سبعون درجة وعرضها ثالث وعشرون درجة وقيل إحدي و عشرون درجة وهي حتت نقطة السرطان 

افة بينها و بني الكوفة مسرية وتقع يف اإلقليم الثاين وليس ا ماء جار ومياهها من السماء و أطيب آبارها بئر زمزم و املس
شهر و كذلك البصرة ، ومن مكة إيل دمشق مسرية شهر ومنها غأل عدن مسرية شهر وهلا ثالث طرق اوهلم علي ساحل 

                                                
 .١٧٣ص  ١٠، جـ ٤٥ص  ٢الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى١٠٢ص  ٣العمر، جـ أنباء : ابن حجر العسقالىن )١(

 .١٥١سلطنة هرمز العربية، ص : ؛ إبراهيم خورى وأمحد جالل التدمرى١٨٤ص  ١الكامل، جـ السجل : أفونسو دلبوكريك )٢(

 .١٩٠ص  ١الضوء الالمع، جـ : ؛ السخاوى١٠٩٣ص  ٣وفاء الوفاء، جـ : ؛ السمهودى٣١٦درر الفوائد املنظمة، ص : اجلزيرى )٣(

 .١٢٠ص ١حتفه املستفيد، جـ : ؛ األحسائى١٩٠ص ١املصدر السابق، جـ : ؛ السخاوى٧٠كتاب الفوائد، ص : ابن ماجد )٤(

 .١٨٤ص  ١السجل الكامل، جـ : أفونسو دلبوكريك )٥(

 .١٥١ص  ٢سلطنة هرمز العربية، جـ : ؛ إبراهيم خورى وأمحد جالل التدمرى٤٨-٤٧مطالعاتى درباب حبرين، ص : قبالإعباس  )٦(

  ؛٣١٦ملنظمة، ص درر الفوائد ا: ؛ اجلزيرى٧٠كتاب الفوائد، ص : ابن ماجد )٧(
Adamyiat, F, Bahrein Islands Alegal and Diplomatic Controversy, New York. 1955, P. 14. 

 .١٩٣ص  ١السجل الكامل، جـ : فونسو دلبوكريكأ )٨(

 .١٢٠ص  ١حتفه املستفيد، جـ : ؛ األحسائى١٩٠ص  ١الضوء الالمع، جـ : السخاوى )٩(



- ٢٤٢ - 

البحر و هو األطول و األخر عن طريق صنعاء و صعدة و جنران و الطائف ، اما الطريق الثالث فهو عن طريق البوادي و 
كة يف فترة الدراسة األشراف من بين احلسن الذين خضعوا لسالطني املماليك يف مصر وقد عني كان حيكم م .)١(امة 

هــ وقـد   ٧٩٧سالطني املماليك الشريف حسن بن عجالن بن رميثة احلسين املكي امللقب ببدر الدين حكم مكة عام 
قتصادي يف منطقة احلجاز وأمن طرق استطاع ان يضبط أمورها وحيد من اطماع اخلارجني عليها ، مما أثر علي الرواج األ

وبعد وفاة الشريف حسن تويل ابنه الشريف  .)٢(هـ ٨٢٩التجارة وقد أستمر الشريف حسن يف احلكم حيت تويف عام 
بركات حكم مكة وقد امتاز حكمة حبسن السرية وذلك الن والده الشريف حسن قد اشركه يف حكم مكه معه يف حياته 

خربه يف حكم مكة وقد رحب املماليك يف مصر حبكم الشريف بركات وقدموا له الدعم حيت االمر الذي دعمه واعطاه 
هـ ، حيث عزلوه وعينوا بدال عنه اخيه الشريف علي بن احلسن لكن األخري مل ميكث طويال يف احلكم حيث ٨٤٥عام 

هـ وبعدها مت إعادة تعـيني  ٨٥٠عزل بعد اقل من عام ومت تعيني أخيه أبو القاسم الذي استمر يف حكم مكة حيت عام 
واجلدير بالذكر أن مدينة و ميناء  .)٣(هـ ٨٥٩الشريف بركات سالف الذكر علي حكم مكة مرة أخري حيت وفاته عام 

ميناء جدة كان يتبع حكم مكة وذلك الن جده هي امليناء الرئيسي ملكة و احلجاز يف تلك الفترة وبني جدة و مكة ثالث 
  .)٤(دن مسرية شهر ليال واملسافه بينها و بني ع

  :مكة أو بالد املربع السماوي و جتارة اجلزية مع الصني 
وفيالعام اخلامس من حكم اإلمرباطـور  " يصف ماهوان العالقات الدبلوماسية األقتصادية بني مكة و الصني فيقول 

اخلصيان أن يـذهب إىل   ، وصل أمر من البالط يأمر املبعوث الرئيسي شنغهو كبري)األمرباطور اخلامس للمينج (هسوان 
وعندما وصل قسم من األسطول إىل كـاليكوت، الحظكـبري    .مجيع البلدان األجنبية ليتلو أوامر اإلمرباطور ويسلمهداياه

اخلصيان هونغ أن مبعوثني مكة يصلون إىل كاليكوت، فاختار ترمجاناً وسبعة سفراءآخرين، وأرسلهم إىل مكة مع محل من 
واستغرقت سفرم سنة كاملة ذهابـاً  . وصعد املبعوثون فيمركب مكة وقصدوها. ء أخرىاملسك وأصناف خزف وأشيا

مث إم رمسوا صـورة دقيقـة   . وإياباً ، واشترى الصينيون مجيع أصناف احلاجات والنفائس،منها الزرائف واألسود والنعام
هم سلعاً حمليـة، ورافقـوا املبعـوثني    وأرسلملك بالد مكة مبعوثني محلوا مع .للحرم الشريف وعادوا إلىعاصمتهم بكني

ويتضح مـن نـص    )٥( ".الصينيني السبعة،الذين جاؤوا إىل مكة، وقدم سفراء مكة هداياهم إىل البالط الصيين يف الصني
ماهوان أن األسطول الصيين وصل مكة يف الرحلة السابعة لتشينغ خه وهو ما تأكدة الوثائق القليلة املوجوده عن مكـة يف  

م أول مبعوث رمسي و دبلوماسي من إمارة مكـة يف  ١٤٣٣/ ه ٨٣٧سجالت أسرة مينج فتذكر الوثيقة املؤرخة بتاريخ 
دايا أو اجلزية املقدمة من إمارة مكة و اليت إحتوت علي زرافة حازت علي إعجاب بالط امرباطور الصني وكذلك أنواع اهل

مكة، كلهم ذهبـوا إىل  أمري وآخرون ممن أرسلهم مبعوث األمارة شاه زيان " األمرباطور و وزارة املناسك فتقول الوثيقة  
رى، وعقد اإلمرباطور لقاء يف بوابة تبان فنج البالط األمرباطوري مقدمني هدايا من الزراف، الفيلة، اخليول واملنتجات األخ

الستقباهلم، ومبا أن الزرافة حيوان ميمون فلقد قام هو بينج مساعد وزير الشعائر بقيادة الوزراء لتقدمي هـداياهم، وقـال   

                                                
  ١٨١ص ٥معجم البلدان ، ج: ياقوت  )١(
هـ ونشأيف كفالة أخية و سافر إيل مصر ليحاول اقناع السلطان اململوكي بتعيينة حاكما علي مكـة ، فقـبض عليـه    ٧٧٥ولد الشريف حسن عام  )٢(

 هـ ، وحول ذلك راجع  السخاوي٨٢٩وسجن حيت قتل أخية الشريف علي حاكم مكة فاضطر السلطان اململوكي علي تعيينه خلفا الخيه حيت تويف عام 
  ٢٤٦ص  ٢غاية املرام ، ج: ،ابن فهد  ١٠٣ص  ٣الضوء الالمع ، ج: 
  ٤٥ص  ٣منائح الكرام ، ج: ، السنجاري  ٣٤٧ص  ٤احتاف الوري ، ج: ، ابن فهد  ١٨٨ص  ١الدليل الشايف ، ج: ابن تغري بردي  )٣(
وهي فرضة مكـة  ) البحر األمحر ( بلد علي ساحل حبر اليمن  جدة بالضم و التشديد و اجلدة هي اخلطة اليت علي ظهر احلمار ختالف سائرلونه وهي )٤(

ع ياقوت وتقع يف األقليم الثاين و طوهلا من جهة املغرب أربع وستون درجة و ثالثون دقيقة وعرضها إحدي وعشرون درجة ومخس و اربعون دقيقة ، راج
  ١١٤ص  ٢معجم البلدان ، ج: احلموي 

عالقات ودية وتبادل سفارات ، ترمجة لنص و ثيقة ماهوان ، جملة التراث العريب ، احتاد الكتاب العرب العرب و الصني : ابراهيم خوري   )٥(
 ٢٨م ، ص ١٩٨٦، دمشق يوليو  ٢٤، العدد 
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هـم الكـبري   اإلمرباطور ليس يل ولع باألشياء من الدولة األجنبية لكين أقدرها ألن املبعوثني قدموا من بعيد إلظهار والء
  ) "١. (وليست هناك حاجة للتهاين

  الصفحه  السجل  التاريخ الصيىن  التاريخ امليالدى  التاريخ اهلجرى  مكه املكرمه
  الوثيقه األوىل
  الوثيقه الثانيه
  الوثيقه الثالثه
  الوثيقه الرابعه

  هـ٨٣٧حمرم٢٧
  هـ٨٣٧صفر١٦
  هـ٨٤٠حمرم٢٧

  هـ٨٩٢ربيع األخر٢٤

  ١٤٣٣سبتمرب١٤
  ١٤٣٣أكتوبر  ٣
  ١٤٣٦أغسطس١١
  ١٤٨٧أبريل  ٢٠

  ١يوم ٨شهر ٨سنه
  ٢٠يوم ٨شهر ٨سنه
  ٢٩يوم ٦شهر ١سنه

  ١٤٨٧يوم٣شهر  ٢٣سنه

  ١٦٠١سجل٢١جملد 
  ١٦٠٢سجل ٢١جملد
  ١٦٩٤سجل ٢٣جملد
  ٢٤٨٥سجل ٥٠جملد

٢٣٤١  
٢٣٥١- ٢٣٥٠  

٣٨٥  
٤٨٧٧  

اإلطالق وقـد ذكرهـا   كانت عدن من أهم موانئ شبة اجلزيرة العربية علي : اليمن و عدن  حتت حكم الرسوليني
عدن أا أعظم املراسي يف اليمن، وأا خزانة ملوك اليمن، وهي فرضة اليمن وحمط رحال التجار ومل (العبديل يف كتافقال

أما .)٢() "تزل بلد جتارة من زمن التبابعة إىل زماننا هذا، وإليها ترد املراكب من احلجاز والسند واهلند والصني واحلبشة،
وي فقد ذكرها بقوله عدن بالتحريك وآخره نون ، وهو من قوهلم عدن باملكان إذا أقام به وبذلك مسيت عدن ياقوت احلم

وهي مدينة مشهورة علي ساحل حبر اهلند من ناحية اليمن وهي ردئه الماء ا و ال مرعي وشرم من عني تبعـد عنـها   
وقد كتب ابـن اـاور أن   .)٣(يه ألجل ذلك فأا بلد جتارة مسرية يوم إال أا مرفأ مراكب اهلند و التجار جيتمعون  إل

غالب سكان البلد عرب جممعة من اإلسكندرية ومصر والريف والعجم والفرس وحضارم ومقادشة وجبالية وأهل ذحبان 
 ، كما أشار)٤(وزيالع ورباب وحبوش، وقد التأم إليها من كل بقعة ومن كل أرض ومتولوا فصاروا أصحاب خري ونعم 

وكثُر ا الناس يف دولة بين أيوب وتوطنها مجاعة من كل فج وحفروا ا األبار وبنوا املساجد وأقـاموا ـا   : " باخمرمة
ويؤكد ابو الفداء هذا الرأي يف كتابه تقومي البلدان ، حيث يوضح أن عالقة عدن التجارية كانت كـبرية مـع   )٥(املنابر

ويؤكد شيخ الربوه ذلك الكالم فيقول إن عدن فرضة ملا يرد من مراكب الصني و اهلند و .)٦("الصني باإلضافة إىل اهلند 
وكان علي اليمن عند قدوم أسطول تشينغ خه ، امللك الناصر أمحد بن أمساعيل الرسـويل   .)٧(كرمان و فارس و عمان 

فيها من أنواع التحـف والثيـاب    الذي استدعاهم إىل تعز، وقدموا للملك هدية ملك الصني إليه، وكانت هدية فاخرة
الكمخات املذهبة املفتخرة واملسك العال، والعود الرطب، واآلنية الصيين، أنواع كثرية قومت بعشرين ألف مثقـال، ورد  
امللك الناصر دية مماثلة من بضائع وحتف، وأهداه من الوحوش املها وحمر الوحش واألسود املؤلفة والفهود، وسافروا إىل 

وكتب ابن الديبع  .)٨( .هـ٨٢٢احملروس عدن بصحبة القاضي وجيه الدين عبد الرمحن بن مجيع يف شهر صفر سنة  الثغر
أنه يف سنة ثالث وعشرين، قدم عليه قاصد صاحب الصني بثالثة مراكب عظيمة، فيها من (الديبع عن هذه الرحلة فقال 

: امللك الناصر، فلم يقبل األرض بني يديه بـل قـال   اهلدايا النفيسة ما قيمته عشرون لكا من الذهب، واجتمع القاصد ب
فقال له مرحبا ونعم اىء، جئت ، وأكرمه وأسكنه . سيدك، صاحب الصني، يسلم عليك ويوصيك بالعدل يف رعيتك 

بدار الضيافة، مث كتب الناصر إىل صاحب الصني كتابا يقول فيه األمر أمرك والبلد بلدك، وجهز له من الوحوش الربيـة  
ويف كتاب آخر البن الديبع أظهر يف أحد  .)٩( )لثياب الفاخرة السلطانية، مجلة مستكثرة وأمر بتشييعه إىل مدينة عدنوا

مث كتب : " نصوصة  مدى غضب امللك الناصر من أسلوب التعامل والتخاطب معه من طرف املبعوثيني الصينيني ، قائال 

                                                
  ٢٣٤١، ص  ٢١، الد  ١٦٠١م ، السجل ١٤٣٣سبتمرب  ١٤، املوافق  ٨السنة  ٨الشهر  ١اليوم  )١(
 .٢٠م ، ص ١٩٨٠هدية الزمن يف أخبار ملوك حلج وعدن ، دار العودة ،بريوت : العبديل  )٢(

  ٩٠-٨٩ص  ٤معجم البلدان ، ج: ياقوت احلموي  )٣(
 .١٣٤، ص١٩٨٦صفة بالد اليمن و مكة و بعض احلجاز املسماة بتاريخ املستبصر ،منشورات املدينة ، بريوت ، :ابن ااور   )٤(

 . ٢٠م ،ص ١٩٨٧يخ ثغرعدن ، وتراجم علمائها ، دار اجليل ، بريوت تار: باخمرمة  )٥(

 .٩٣م ،ص ١٨٤٠تقومي البلدان ، نشررينود و مارك كوكني ، باريس : ابو الفداء   )٦(

  ٢١٦خنبة الدهر يف عجائب الرب و البحر ، ص : شيخ الربوه  )٧(
 .٦٠-٥،٥٩م ، ص٢٠٠٠لعريب ، دار جامعة عدن للطباعة ، عدن رحالت الصينيني الكربي إيل البحر ا: عبد اهللا أمحد حمريز   )٨(

الفضل املزيد علي بغية املستفيد يف أخبار مدينة زبيد ، مركز الدراسـات و البحـوث الـيمين ، صـنعاء     : عبد الرمحن بن علي الديبع   )٩(
 .١٠٧م، ص ١٩٨٣
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والبلد بلدك، وهذا اخلطاب عن قاصد ملك الصني للملك الناصر، العاري اآلمر آمرك : الناصر إىل صاحب الصني كتابا فيه
من اللطافة واملتسربل بالكثافة، يصدق الكالم الدائر على األلسنة من قوهلم ملك الصني يظن أن كل الناس عبيده والظاهر 

أن ال خياطـب غـريه إال    أن فيهم محقا وجهال بأحوال البالد وملوكها وإال فاألدب موجب ملن حتقق من نفسه الكمال
وهنا نشاهد املوقف الذي تعامل به امللك الناصر الرسويل مع املبعوثيني الصينيني فعلي الرغم من انه  )١("باللطف واإلمجال 

انه أعترض علي األسلوب الدبلوماسي التملقي الذي حيبه أمرباطور الصني إال أنه رفض الدخول يف حرب معه مثل اجلبور 
رف بدبلوماسية شديدة الذكاء عن طريق أعتراض مكتوب يظهر مدي غضبه من اسلوب امرباطـور  حكام األحساء وتص

  .الصني املتعايل املغرور 
  الصفحه  السجل  التاريخ الصيىن  التاريخ امليالدى  التاريخ اهلجرى  عدن

  الوثيقه االوىل
  الوثيقه الثانيه
  الوثيقه الثالثه
  الوثيقه الرابعه
  الوثيقه اخلامسه

  الساد سه الوثيقه
  الوثيقه السابعه
  الوثيقه الثامنه
  الوثيقه التاسعه

  هـ٨١٩رمضان٢٧
  هـ٨١٩شوال   ٤
  هـ٨١٩ذو القعدة ٧

  هـ٨٢٤صفر  ٢١
  هـ٨٢٥رمضان١٥
  هـ ٨٣٣شوال  ٦

  هـ٨٣٧حمرم  ٢٧
  هـ٨٣٧صفر  ١٦
  هـ٨٤٠حمرم  ٢٧

  ١٤١٦نوفمرب  ١٩
  ١٤١٦نوفمرب  ٢٦
  ١٤١٦ديسمرب  ٢٨

  ١٤٢١فرباير  ٢٦
  ١٤٢٢سبتمرب  ٣

  ١٤٣٠يونيو  ٢٩
  ١٤٣٣سبتمرب  ١٤
  ١٤٣٣أكتوبر  ٣
  ١٤٣٦أغسطس  ١١

  ١يوم ١١شهر ١٤سنه
  يوم١١شهر  ١٤سنه
  ١٠يوم١٢شهر  ١٤سنه

  ٢٥يوم ١شهر ١٩سنه
  ١٨يوم ٨شهر ٢٠سنه

  ٩يوم  ٦شهر  ٥سنه 
  ١يوم   ٨شهر ٨سنه 
  ٢٠يوم ٨شهر ٨سنه
  ٢٩يوم  ٦شهر ١سنه

  ٩٤٩سجل ١٣جملد
  ٩٥٠سجل١٣جملد 
  ٩٥٦سجل ١٣جملد
  ١١٠٦سجل ١٤جملد
  ١١٣٤سجل ١٤جملد
  ١٥٣٤سجل ١٩جملد
  ١٦٠١سجل ٢١جملد
  ١٦٠٢سجل ٢١جملد
  ١٦٩٤سجل ٢٣جملد

١٩٦٣  
١٩٦٤-١٩٦٣  
١٩٧١-١٩٦٩  

٢٢٥٥  
٢٣٤٤  

١٥٧٧-١٥٧٦  
٢٣٤١  

٢٣٥١-٢٣٥٠  
٣٨٥  

  
  الصفحه  السجل  التاريخ الصيىن  التاريخ امليالدى  التاريخ اهلجرى  اليمن

  الوثيقه االوىل
  الوثيقه الثانيه
  الوثيقه الثالثه
  الوثيقه الرابعه

  الوثيقه اخلامسه
  الوثيقه الساد سه

  الوثيقه السابعه

  هـ٨١٥رمضان  ١٣
  هـ٨١٩رمضان  ٢٧
  هـ  ٨١٩شوال   ٤
  هـ٨١٩ذو القعدة  ٧

  هـ  ٨٢٤صفر  ٢١
  هـ٨٢٦ذو القعدة  ١٨
  هـ ٨٣٣شوال   ٦

  ١٤١٢ديسمرب  ١٨
  ١٤١٦نوفمرب  ١٩
  ١٤١٦نوفمرب  ٢٦
  ١٤١٦دميرب  ٢٨
  ١٤٢١فرباير  ٢٦
  ١٤٢٣أكتوبر  ٢٤
  ١٤٣٠يونيو  ٢٩

  ١٥يوم١١شهر ١٠سنه
  ١يوم١١شهر ١٤سنه
  ٨يوم ١١شهر ١٤سنه
  ١٠يوم١٢شهر ١٤سنه
  ٢٥يوم١شهر ١٩سنه
  ٢٠يوم٩شهر ٢١سنه
  ٩يوم٦شهر ٥سنه

  ٨٣٤سجل ١٢جملد
  ٩٤٩سجل ١٣جملد
  ٩٥٠سجل ١٣جملد
  ٩٥٦سجل ١٣جملد
  ١١٠٦سجل ١٤جملد
  ١١٥٤سجل ١٤جملد
  ١٥٣٤سجل١٩جملد 

١٦٣٩  
١٩٦٣  
١٩٦٤-١٩٦٣  
١٩٧١-١٩٦٩  
٢٢٥٥  
٢٤٠٣  
١٥٧٧-١٥٧٦  

  : ، األحساء و البحرين ،  عدن واليمن ، ، ظفار ، مكة  يف وثائق سجالت اسرة مينج هرمز
وجي جـي   باهانجكان املبعوث، سوما مومني ديل يل والذي أرسل من قبل باال مي سو ال دا لو تشي يف ملك البال . ١

شخص من بالد هرمز، وقد عرض هدايا من اخليول واملنتجات احملليـة،  ) سيف الدين )(ويكتب سي يف دينج(دينج 
وعرفت أيضاً مالبس مصنوعة من احلرير، وكانت وزارة املناسك قد أمرت أن تعرض على ملك بالد باهانج غرامـة  

  )٢.(أة سي يف دينج خبيول قيمةمن احلرائر، احلرير امللون وحرير من الشاش الرقيق ومكاف
، مالني، هرمز وسـاموديرا  لقاغادر املبعوثني من خمتلف بلدان املروحة مثل كالكيوت كوشني نان يل بو، قان، بايل م. ٢

  )٣. (للعودة إىل بالدهم وديارهم، ومنحهم ليونج لو تونج باو أوراق نقدية وحرير ونقود حناسية، حسب االقتضاء 
مثل كاليكوت ، جاوه، مالقا، تشبما ، ساموديرا، فـان وي يل شـايل وان ين،   ) املروحة(خمتلف بلدان املبعوثني من . ٣

، األحساء، هرمز وكوشني وامليناء القدمي لني-باهانج، سري النكا ، مقدشيو ، ليو شاب، بان بويل بوالوا، عدن، ما
  )٤. (احملليةجلبوا هدايا من اخليول ووحيد القرن والفيلة وغريها من املنتجات 

                                                
 .١٢٣م ، ص ١٩٧٧طبعة السعادة ، القاهرة قرة العيون بأخبار اليمن امليمون ،القسم الثاين ،م: ابن الديبع  )١(

  ١٧٧٦، ص ١٣، الد ٨٧٧، السجل ١٤١٤اغسطس ٢٨، املوافق  ١٢السنة   ٨الشهر  ١٤اليوم  )٢(
، ونالحـظ اسـتعمال االوراق   ١٨٨٢، ص ١٣، الد  ٩٢١م ، السجل ١٤١٥نوفمرب  ٢٠، املوافق  ١٣السنة  ١٠الشهر  ١٩اليوم  )٣(

  .النقدية وهي عبارة عن ايصال ممهور خبتم االمرباطور وكل ورقة تساوي مبلغ معني من الذهب يستطيع املقايضة باي بضاعة اخري
  ١٩٦٣، ص ١٣، الد ٩٤٩م ، السجل ١٤١٦نوفمرب  ١٩، املوافق  ١٤السنة  ١١الشهر  ١اليوم  )٤(
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 تشمبا، سري النكا، مقديشو، ليوشان، نان بويل) جافا(نصبت مأدبة للمبعوثني من خمتلف بلدان ملقا كالكون جاوا . ٤
ين وباهانج واملينـاء   -وان -يل -لني، األحساء وهرمز، كوشني ، نان وي للي، شا-، عدن، ساموديرا، ماوالويب ،

  )١. (القدمي
صفوفه بكل القوات احلكومية اليت رجعت بعد إرساهلا إىل هرمز والبلدان األخرى يف غـرب  أمر وزير احلرب تعزيز . ٥

بـنج   -احمليط من مرتني إىل أربع مرات، وهكذا ترقى تشوتشن قائد حرس لونج جيانج إىل مساعدة مفوض لــ دا 
ـ  د احلـرس البحـري   املفوض العسكري مع السيطرة على شئون حرس لونج جيانج، ومت أيضاً ترقية تانج جينج قائ

  )٢. (كمساعد مفوض ومت ترقية اآلخرون وفقاً لألسبقية
عدن، ظفار، األحساء، بو الوي، مقديشو، كاليكوت، كوشني، جيـا يل، يل،  (دولة التابعة هلرمز  ١٦مبوعثي الـ . ٦

يلة واملنتجات احمللية، سري النكا، ليو شان، بان بو يل، ساموديرا، أرو، ملقا، جان با يل، قدموا هدايا من اخليول األص
  )٣. (وأمر هلم وزير الشعائر مبأدبة لتكرميهم

دولة التابعة هلرمز ليعودوا إىل بالدهم ومعهم أموال نقدية ورقية باإلضافة إىل ذلك قدم هلم  ١٦عند مغادرة مبعوثي ال . ٧
حلرير األصلي، احلرير الشاش، اخلصى، تشنج، حىت آخرون وقد أرسل بأوامر إمرباطورية مع ا(احلرير، وكان الطواشي 

  )٤. (واحلرير الرقيق  ملنحها مللوك هذه البلدان، وغادر مع مبعوثي تلك الدول سوياً
يانغ تشي، كاليكوت، هرمز، (دولة  ١٦شخص الذين أرسلوا من قبل ال  ١٢٠٠أرسل وزير املناسك مبذكره تفيد بان. ٨

، كوشني، جبا، يب، يل، يل تشان، بان بويل، ساموديرا، أرو سري النكا، عدن، ظفار، األحساء، بوال، وا، مقدشيو
  .لتقدمي هدايا من املنتجات احمللية قد وصلوا إىل العاصمة) وملقا

لقد بدأ الطقس يربد وبعد رؤيته هلدايا املبعوثني من الدول املختلفة فإن يف : وأعطى اإلمرباطور أوامر لويل العهد مبا يلي
ة مأدبة هلم مكافأة وتكرمي هلم طبقاً للقواعد املعمول هلا، ولقد منحهم املكافأت وأرسلهم جنوب غرب، فلقد أمر بإقام

إىل بلدام، بالنسبة ملن كان معهم منتجات حملية للتجارة، أمر املسؤولني بإعطائهم أوراق نقديـة مكافئـة   ) أعادهم(
  )٥. (لقيمة تلك املنتجات كتبادل جتاري

مع آخرين املبعوث والذي أرسل من قبل ) هان -زاي -يل -ها(ي يكتب بطريقة خمتلفة والذ(مو  -زاي -يل-كان ها. ٩
يا وآخرون قد أرسلوا من -لو-دو -مان -بو-يب دينج ملك بالد ساموديرا، وكان جي-ا-يل-نو -أخيه األكرب زاي

عوث الذي أرسله ما وآخرون املب -يل-يل -بو -ملك دولة كاليكوت، وكان جيا) ما-يل-ويكتب بو(ما -يل-قبل يب
يب  -ال -مـو  -با-ما -جي -ال-ناس وآخرين مبعوثني بو -دي -ين-يل ملك دولة كوشني، وكان مني -يب -كي

على  سلطان دولة ظفار،  سلطانمبعوث ) حسني  حاجي(هوتشان  -زاي -ملك بالد سري النكا، واملبعوث هاي
جيان وآخـرون   -يل -لة عدن، واملبعوث سيملك دو) ملك ناصر(كي ناسي ر  -يل-با مبعوث مو -واملبعوث بو
 -فـو  -وآخرون  أرسلهم ساى )معاذ (موالذ يل، والشخص القادم من فان-با-زاه ملك جان -ال-وا -أرسلهم دو

يل،  -يب-مان وآخرون الذين أرسلهم ملك دولـة جيـا   -رو ها-دو-ملك هرمز، واملبعوث أ) سيف الدين (دينج 
مكة، كلهم ذهبوا إىل البالط األمرباطوري مقدمني هـدايا مـن   أمري وآخرون ممن أرسلهم مبعوث األمارة شاه زيان 

الزراف، الفيلة، اخليول واملنتجات األخرى، وعقد اإلمرباطور لقاء يف بوابة تبان فنج الستقباهلم، ومبا أن الزرافة حيوان 
هداياهم، وقال اإلمرباطور ليس يل ولع باألشـياء  ميمون فلقد قام هو بينج مساعد وزير الشعائر بقيادة الوزراء لتقدمي 

                                                
  ١٩٦٣، ص  ١٣، الد  ٩٥٠م ، السجل ١٤١٦نوفمرب  ٢٦، املوافق  ١٤السنة  ١١الشهر  ٨اليوم )١(
  ٢٢١١، ص  ١٤، الد ١٠٨١، السجل ١٤٢٠يونيو ١٤، املوافق  ١٨السنة  ٥الشهر  ٤اليوم )٢(
  ٢٢٥٥، ص  ١٤، الد  ١١٠٦م ، السجل ١٤٢١فرباير  ٢٦، املوافق ١٩السنة  ١الشهر  ٢٥اليوم  )٣(
  ٢٢٥٦، ص  ١٤، الد  ١١٠٧م ، السجل ١٤٢١مارس  ٣، املوافق  ١٩السنة  ١الشهر  ٣٠اليوم  )٤(
  ٢٤٠٣، ص  ١٤، الد  ١١٥٤م ، السجل ١٤٢٣اكتوبر  ٢٤، املوافق  ٢١السنة  ٩الشهر  ٢٠اليوم  )٥(
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  )١. (من الدولة األجنبية لكين أقدرها ألن املبعوثني قدموا من بعيد إلظهار والءهم الكبري وليست هناك حاجة للتهاين
ط قدمت فضة حرير ملون حرير رقيق ومالبس قطنية فضالً عن بدل من القماش املصنوع من احلرير املتشابك باخليو. ١٠

هان األخ األصـغر،   -تشي -يل-الذهبية، وبدل مصنوعة من القماش احلرير الرقيق حسب اإلقتضاء، وقدمت إىل ما
ما املبعوث مـن دولـة    -يل -يب-بو -با مبعوث دولة كاليكوت جيا-لو -جو -مان-بو-مللك بالد ساموديرا، جي

مبعوث دولـة  ) حاجي حسني (وتشان ه -زاي -ناي املبعوث من دولة سري النكا، هاي -دي -ين-كوشني، مني
جيان مبعوث -يل-سي-دوان -يل -يي-مان املبعوث من دلوة جيا-ها-رو-دو-أظفار وبوبا املبعوث من دولة عدن، 

الشخص من فان من دولة هرمـز، وغريهـم    )معاذ(،موالذ من دولة مكة املبعوث شاه زيانيل، -با-من دولة جان
  .شخص ٦٦مبجموع 

-نة، سراويل وآحذية حسب األقتفاء عالوة، على أغطية الرأس واألحزمة اليت عرض على هاوقدمت هلم سترات مبط
  ) ٢. (زاى هان وغريهم -يل

دولة كاليكوت، ساموديرا، سري النكا، كوشني، مكـة   ١١يا وآخرون من ال  -لو-دو-مان-بو-املبعوث جي. ١١
إىل بلدام مع البمعوث اجلايف ، وأرسلت أوامـر  هرمز، ظفار، جان، يب، يل وكمبوديا، أعيدوا  دن ،يل، ع -جيايل

أنتم أيها امللك مل تقصروا يف الوفاء بالتزاماتكم خالل : كي شا ،ملك دولة جافا، كالتايل -وي  -إمرباطورية إىل يانج
على علم فترة أساليف، اآلن أعتليت العرش، وأنتم أيها امللك مرة أخرى ترسل مبعوث للبالط امللكي لتقدمي هدايا وأنا 

دولـة   ١١أرسل املبعوثني من ال ) ١٤٣٥ -١٤٢٦(مبا يساوركم من ماشعر صادقة، خالل عهد حكم شيوان دي 
ومنها كاليكوت وكامبوديا والذان جاءا إىل بالط احلكم لتقدمي اهلدايا، لكن مل يرجعا إىل أوهلا حىت اآلن، اآلن أيهـا  

لح للمحيطات وكل املبعوثني سوف يرجعون سوياً، وعليكم مللك مبعوثك رجع وأنا منحتهم بصفة خاصة سفينة تص
أيها امللك بذل جهود خاصة إلظهار اإلهتمام والتعاطف وإرساهلم إىل بلدام، وذلك لتتوافق مع رغـبيت يف إظهـار   

مرباطورية مبا فيهم جي، بو، مان، دو، لو، يا األوامر اإل ١١العطف هلؤالء املبعوثني، وكذلك أمر أن يأخذ املبعوثني ال 
  )٣. (إلعطاءها مللوكهم

ملك دولة هرمز تصـح  ) السلطان تورانشاه(بأن سولوتان تؤالن شاه : أرسل هوينح وزير املناسك وآخرون مذكرة. ١٢
بأنه يقيم يف مناطق بعيدة عن احلدود، يف املنطقة السابقة اليت بعث من البالط امللكي إليها مبعوثني وأرسل منها مبعوثني 

علي  حاج(األعلى واألسفل حالة كل منها، ولفترة طويلة مل يتم بعث أى مبعوثني، يف اآلونة األخرية رجع حىت يعرف 
جي وعرفوا أن اإلمرباطور العظيم مينج وهو من حيكم مجيع الكائنات احليـة   -بو -يل من مدينة سي-ا-زاي-ها) 

  .احلكم ويقدم هدايا من اخليول يل ليأيت إىل بالط-ا-زاي -حتت السماء، وكان مسرور جداً وأرسل ها
وأمل بتواضع أن يظهر البالط عطف كبري، مثل السابق، ويرسل املبعوثني إىل البالط امللكي من أجل أبقـاء قنـوات   
التجارة مفتوحة وال ميكن بسهولة الثقة يف مشاعر الشعوب اليت تعيش على احلدود وجيب تقدمي احلرائر املتنوعة كتحية 

ملقدمة وكمكافأة أيضاً لرغبته يف املضي قدماً حضارياً، وأيضاً جيب إرسال األوامر اإلمرباطورية لـه  ومكافأة للخيول ا
  )٤. (لرعاية رعاياه وإحترام القانون، حىت تزدهر البالد على احلدود ومت موافقة على هذا

من دولة مكة ) على(قد رغب املسلم يوماً، فل ٤يف الصني ملدة ) أبو خطوة(مدعياً أن أخيه األكرب نادي رجالً تقياً . ١٣
نان للبحث عنه، وهكذا فلقد جهز كميات من البضائع الغالية الثمن ومن ملقا، رافق الرسول روفو -الذهاب إىل يون

وجاء على العاصمة لتقدمي هدايا ولكن هذه األشياء الثمينة أستوىل عليها احلضى خو ان وى، والذي طلب ان يـتم  

                                                
  ٢٣٤١، ص  ٢١، الد  ١٦٠١م ، السجل ١٤٣٣سبتمرب  ١٤، املوافق  ٨السنة  ٨ الشهر ١اليوم  )١(
  ٢٣٥١-٢٣٥٠، ص  ٢١، الد  ١٦٠٢م ، السجل ١٤٣٣اكتوبر  ٣، املوافق  ٨السنة  ٨الشهر  ٢٠اليوم  )٢(
  ٣٨٥، ص  ٢٣، الد  ١٦٩٤م ، السجل ١٤٣٦اغسطس  ١١، املوافق  ١السنة   ٦الشهر  ٢٩اليوم  )٣(
  ١٧٥٦ -١٧٥٥، ص  ٢٦، الد  ١٨٥٣م ، السجل ١٤٤٢فرباير  ٩، املوافق  ٦السنة  ١٢الشهر  ٢٩اليوم  )٤(
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الوزير املناسك بتقدير قيمة البضائع، حىت يتم مكافئتها بقيمتها وأنه يسعى أن يسمح أخيه  فحصها وتفيتشها، وطلب
على حقاً مارق، جلب البضائع التجارية والسلع حبجة تقـدميها كتحيـة، وسـعى    : يون نان ذا، وقال اإلمرباطور

ونظراً ألنه غريب فسوف  للحصول على أرباح كبرية، وأيضاً فلقد تكلم بشكل وتصرف بشكل آخر معاكس شرير،
أعفو عنه ولن أعاقبه، أمر اإلمرباطور احلرس بسرعة إرسال ناس العتقاله واقتيادة إىل جوانج دونج، وهنـاك سـيتم   

 )١. (إحتجازه وحني تسمح الفرصة فسوف يرسل إىل بالده
فيها اخلليج و اجلزيرة  وجاء فيها معلومات عن البالد اليت زارها اسطول املينج مبا 鄭和下鄭和下鄭和下鄭和下وثائق القائد تشينغ خة

  :العربية
أرسل اخلصى تشينغ خة وآخرون لنقل األوامر والتعليمات اإلمرباطورية إىل خمتلف البلدان يف املخيط الغريب للتشـاور   .١

 .)٢(ة مع خيوط الذهب، حسب الربوتوكولمع ملوك تلك البلدان ومنحهم احلراير الرقيقة واخليوط احلريرية املنسوج
القائد تشينغ خه الذي كان قد أرسل إىل خمتلف بلدان احمليط الغريب، حمضراً معه القرصان تشـن زويـي   عاد اخلصى  .٢

وآخرون يف األغالل، يف وقت سابق عندما وصل إىل امليناء القدمي صادف زويي، لذا أرسل إليه الرسل للتفاوض معه 
  .ة اجليش اإلمرباطوري سراًعلى التهدئة، تظاهر زويي وآخرون باالستسالم ولكنهم خططوا ملهامج

عرف تشينغ خه واآلخرون ذا األمر، فحشدوا القوات وأعدوا الدفاعات وعندما بدأت قوات زويـي يف اهلجـوم،   
عضو يف عصابة من قطاع الطـرق   ٥٠٠٠أرسل قواته للدخول يف املعركة، تعرض زويي هلزمية كبرية ولقي أكثر من 

ع الطرق وأسرت سبع وعالوة على ذلك،مت مصادرة إثنني من األختام مصرعهم يف حني أحرقت عشرة من سفن قطا
الربونزية املزورة ومت القبض على ثالثة سجناء من ضمنهم زويي، ونقلوا وهم على قيد احليـاة، عنـدما وصـلوا إىل    

  .)٣(اصمة أمر بقطع رؤوس مجيع السجناءالع
اإلمرباطوري باملضى قدماً كمبعوثني إىل بلدانكاليكوت وملقا أرسل القائد اخلصىي تشينغ خه وآخرون مبقتضى األمر . .٤

جان (واألحساء ونان وويل وقان بايل ) عبادان( نوسامود يرا وأرو وجيا لويي وجاوا وسيام وتشمبا وكوشني وبوبا
 .)٤. (وكى الن وكان من معها مهم التشاور مع ملوك تلك البلدان ومنحهم احلراير الرقيقة) بايل

ات احلكومية اليت رافقت تشينغ خه إىل أراضي البلدان الغربية سافرت مسافات بعيدة وعانت العديـد مـن   األن القو .٥
املصاعب وحققت مثل هذه اإلجنازات قد عادوا اآلن، فأمر اإلمرباطور الطواشي تشاو وي شان والطوزاشي يل تشي 

  )٥. (وات يف تاش تشانججانج وهو مدير يف وزارة الشعائر بإقامة مأدبه عشاء مكافأة هذه الق
أرسل اخلصى القائد تشينغ خه وآخرون حاملني أوامر اإلمرباطور إىل ملوك بلدان كالً من ملقـا وجـاوا وتشـمبا     .٦

وساموديرا وآرو وكوشني وكاليكوت ونان وويل وباهانج وكيالنتان وجيا يويي وهرمز والبحرين واليمن وسرياف، 
  )٦. (واحلرير الرقيق وبضائع أخرى الئقةليتشاورا معهم ومينحوهم احلرير اجليد 

  )٧. (عاد اخلصي القائد تشينغ خه واآلخرون الذين كانوا قد أرسلوا كمبعوثني إىل بلدان خمتلفة يف غريب احمليط  .٧
يانج تشن املتويف، أن يرث منصـب والـده   ) املوشي(صدر األمر بأن رونج ابن قائد كتيبة احلرس ذات الزي املطرز  .٨

افق اخلصى القائد تشينغ خه عندما أرسل كمبعوث إىل غرىب احمليط لكنه توىف يف سريالنكا ويف هـذا  ويترقي تشن ير
  )١. (الوقت وسبب ما حققه من إجنازات مت مكافأته بالسماح بتعيني أبنه وترقيته 

                                                
  ٤٨٧٧، ص  ٥٠، الد ٢٤٨٥م ، السجل ١٤٨٧ابريل  ٢٠، املوافق ٢٣السنة  ٣الشهر  ٢٧اليوم   )١(
  .٦٨٥ ص، ١٠الد  ٣٦٦، السجل ١٤٠٥يوليو  ١١املوافق   ٣السنة  ٦الشهر  ١٥اليوم )٢(
  .٩٨٧، ص ١١، الد ٥٣٦، السجل ١٤٠٧أكتوبر  ٢، املوافق  ٥السنة  ٩شهر ٢اليوم )٣(
  .١١١٤ص، ١١، الد ٦٣٢السجل  ١٤٠٨أكتوبر  ١٧،  ١٦السنة   ٩شهر  ٢٨اليوم )٤(
  ١٤٨٣، ص  ١٢، الد  ٧٦٨السجل .١٤١١يوليو  ١٩، املوافق ١٩، السنة ٦شهر ٢٩اليوم )٥(
  .١٦٣٩، ص ١٢، الد ٨٣٤، سجل ١٤١٢، ديسمرب ١٨، املوافق ١٠، السنة ١١الشهر ،  ١٥اليوم )٦(
  .١٨٥٩ص  ١٣، الد ٩٠٨، سجل ١٤١٥أغسطس  ١٢املوافق   ١٣،السنة  ٧الشهر ، ٨يوم )٧(
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حلرير وباإلضافة إىل ذلك بلدة من مملكة هرمز ليعودوا إىل بلدام ووهبت هلم األموال الورقية وا ١٦غادر املبعوثني من . ٨
أرسل اخلصى القائد تشينغ خه وآخرون مع أوامر إمرباطورية وأخذوا معهم األقمشة واحلرير اجليد والشاش احلريري 

  )٢. (واملنسوجات الرقيقة ملنحها إيل ملوك هذه البلدان ولقد رحلوا مع املبعوثني
ين كانوا قد جاءوامن خمتلف األراضي الغربية، وهم املبعوثني من عاد اخلصى القائد تشينغ خه ومن معه من املبعوثني الذ. ٩

  )٣. (سيام وساموديرا وعدن وغريها من البلدان ولدى عودم إيل بالدهم، مت منحهم املنتجات احمللية
لقد قبلت : أرسل اإلمرباطور، القائد اخلصى وآخرون إىل خمتلف البلدان إلعالن تعليمات إمرباطورية مفادها كما يلي. ١٠

بكل حزم والية السماء وورثت احلكم األعظم من األباطرة تاى زو جاد، تاس تسونج، وتشاو تسـونج رن، لقـد   
حكمت أكثر من عشرات آالالف من الدول، وورثت اإلحسان السامي من أجدادي ونشرت السالم، وقد أصدرت 

يع من جديد، أنتم يا من تسكنون يف خمتلف عفو عام جلميع من حتت السماء وأعلنت بدء عهد جوان دي و بدأ اجلم
البلدان البعيدة عرب احمليط، مل تسمعوا حىت اآلن عن ذلك، اآلن أنا أرسل لكم اخلصى القائد تشنغ خه ووانج جينـغ  
حاملني إعالن بتعليمايت لكم، وجيب عليكم مجيعاً احترام األوامر والسري يف طريق السماء، لرعاية شعبكم واإلحتفاظ 

  .م وهكذا تتمتعون مجيعاً بالسالم واإلزدهاربالسال
يقدم احلرير امللون كما جيب للحكام أو رؤساء القبائل يف العشرين دولة اليت مير عليها تشينغ خه مبـا فيهـا هرمـز    
وسريالنكا وكاليكوت وملقا وكوشني والبحرين ومقدشيو ونان بويل وساموديرا واألحساء واليمن وأرو وقان وعدن 

  )٤. (شوبوا وجيايي يل واآلخرون كذلك امليناء القدمي املشرف على احمليط اهلادئوظفار وت
عاد اخلصى القائد تشينغ خه واآلخرون الذين كانوا قد أرسلوا كمبعوثني إىل بلدان خمتلفة يف غرب احمليط وقـدموا  . ١١

سال مبعوثني إىل خمتلف البلـدان،  يايل كوناى إيه ملك سريالنكا األسري وأفراد أسرته وكان يف وقت سابق قد مت إر
لكن عندما وصلوا إىل سريالنكا أهام ملكها يايل كوناى إيه، وعاملهم بعدم احترام ورغب يف إيذاء تشينغ خه، لكن 
تشينغ خه عرف ذلك وغادر، وتصرف ملك سريالنكا بطريقة غري ودية مع البلدان ااورة وسلبهم وإعتدى جنوده 

  .وكانت مجيع البلدان تعاين من تصرفاته مراراً على املبعوثني
وعندما عاد تشينغ خه مرة أخرى مر على سرييالنكا داغراه امللك ليدخل البلد وطلب من أبنه بان نا أن يطلب الذهب 

  .والفضة واألشياء الثمينة، لكنه مل يستجيب
قطعوا جذوع األشجار خللق من القوات لنهب سفن تشينغ خه كما  ٥٠٠٠٠جرد امللك السريالنكي سراً أكثر من 

العراقيل وإعاقة طريق العودة، حىت ال يستطيع طلب مساعدة، اكتشف تشنغ خه واآلخرون هذا األمر ومجع قواته وانطلقوا 
أن الغالبية العظمى من القوات : ليعودوا إىل سفنهم، ومع ذلك فإن الطريق كان قد سد بالفعل، هكذا أخرب مرؤوسيه قائالً

مركز البلد سيكون فارغ، وقال أيضاً التجار والقوات معزولة وعصبية وستكون غري املهـامجني غرضـهم   مت توزيعها، و
وهكذا، أمر األشخاص سراً الذهاب إىل السفن عن طريق آخر مع أوامر بأن تستعد القوات احلكومية للقتال حىت املوت 

  .ضد املهامجني
ينة امللكية على حني غرة واستولوا على املدينة وأسروا يايل كو من قواته وهاجم املد ٢٠٠٠مث قاد تشينغ خه شخصياً 

ناى إيه ملك سريالنكا وهو على قيد احلياة وأفراد أسرته امللكية والكهنة وعاد عليهم إنتصاراً عظيماً وبعد ذلك عاد تشينغ 
لى امللك لغبائه وجهله وضعفه خه ومن معه إىل البالط امللكي، وقد مجع الوزراء وطلب إعدام امللك، أشفق اإلمرباطور ع

                                                                                                                                              
  .١٩٥٦، ص ١٣، الد ٩٤٥، سجل ١٤١٦أكتوبر  ١،املوافق ١٤، السنة ٩شهر ١١يوم  )١(
  ٢٢٥٦، ص  ١٤، الد ١١٠٧م ، السجل ١٤٢١مارس  ٣، املوافق  ١٩السنة  ١الشهر  ٣٠اليوم  )٢(
  ٢٣٤٤، ص  ١٤، الد ١١٣٤م ، السجل ١٤٢٢سبتمرب  ٣، املوافق  ٢٠السنة  ٨الشهر  ١٨اليوم  )٣(
  ١٥٧٧ -١٥٧٦، ص  ١٩، الد ١٥٣٤م ، السجل ١٤٣٠يناير  ٢٩، املوافق  ٥الشهر السادس السنة  ٩اليوم  )٤(
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وأمر باإلفراج عنه مع اآلخرين واإلنعام عليهم بالغذاء والكساء، وأمرت وزارة الشعائر بإختيار عضو من األسرة ليكـون  
  )١. (ملكاً للبالد، من أجل التعامل مع تضحيات البلد

كا، مقدشيو، اليمن ، نان بوويل، بولوا، استعد املبعوثون من خمتلف بلدات كاليكوت، جاوه، ملقا، تشمبا، سريالن. ١٢
عدن، ساموديرا، مالني، األحساء، هرمز، كوشني، نان وويل، شايل وان، باهانج وكذلك امليناء القدمي املشرف علـى  
احمليط اهلادئ، للعودة إىل وطنهم ووزعت عليهم املالبس املصنوعة من احلرير اجليد وكان تشينغ خه قد أرسل بأوامر 

يي ( ة لتوزيع احلرير والشاش احلريري واألقمشة الرقيقة احلريرية ملنحها مللوك هذه البلدان وإلعطاء ختم إىلإمرباطوري
ملك كوشني وتسمية جبل يف البلد باسم اجلبل الذي حيمي الدولة وقد كتب األمرباطور شخصياً نقش علـى  ) كه يل

واألرض، كل شئ يف العامل مشمول حتت إمرته هو الذي التأثريات احلضارية ومتاذج السماء : قرص على النحو التايل
مينح إنعام اخلالق، العامل ليس لديه بنفس الطريقة وهلم نفس املشاعر والرغبات، فكيف ميكن أن ينقسموا إىل قريـب  

  .وبعيد، و الشخص العارف حبكم الشعب ينبغي أن يبذل ما يف وسعه يف أن يعامل الناس على أم أوالده
امتد نطاق اإلمرباطورية آلالف األمتار من يل وهناك أستقر الشعب يف حني وصلت احلدود : odesتاب ويذكر يف ك

من ناحية الشرق متتد احلدود إىل البحر، ومن الغرب الرمال املتحركة ومتتـد  : إىل البحار األربعة ويذكر يف كتاب الوثائق
قافية تصل إىل البحار األربعة، وأنا حتت سـيادة السـماء أحكـم    إىل احلدود الشمالية واجلنوبية والتأثريات احلضارية والث

األراضي الصينية إىل ويو وأنين أعاملهم على قدم املساواة وال أميز بني واحد وآخر، أنا أشجع طرق أبـاطرة السـواحل   
البالد البعيـدة  القدمية وحكمه امللوك ذوي الفكر الثاقب، وذلك أتفق مع إرادة السماء واألرض وأود أن خيتار أصحاب 

واملناطق األجنبية األماكن املناسبة هلا، فالذين استجابوا للتأثريات وحتركوا حنو الثقافة ليسوا مبفردهم فمثالً بالد كوشـني  
بعيدة يف اجلنوب الغريب على شاطئ احمليط اهلائل، أبعد من أى من البلدان األخرى، لكنها منذ فترة طويلة متيل حنو الثقافة 

وقبلت التأثريات احلضارية، وعندما تصل األوامر اإلمرباطورية يركع الشعب على اليدين والركبتني ويـتحمس إىل  الصينية 
حنـن حمظوظـون ألن التـأثريات    : حد كبري باإلخالص أدى إىل الوالء وبعد ذلك يتطلعون إىل السماء وميرحون قائلني

ة املاضية كانت تربة البلد خصبة وكان للناس منازل يعيشـون  احلضارية للحكمة الصينية وصلت إلينا، يف السنوات القليل
فيها، ويوجد ما يكفي من األمساك والسالحف لتناول الطعام، والقماش واحلرير لصنع املالبس، يعتين األبـاء بأطفـاهلم   

بال وال الصغار وحيترمون الكبار كل شئ يتم يف رخاء وسرور، مل حيدث أى خالف أو قمع، ومل تظهر أى وحوش يف اجل
شهدت أمساك ضارة، قدم البحر الكنوز القيمة وانتجت الغابات اخلشب املمتاز، كل شئ كان موجوداً بوفرة وأكثر مـن  
الوفرة بعدة مرات يف األوقات العادية، ومل تكن هناك رياح مدمرة، مل حتدث أضرار من األمطار، وقد مت القضـاء علـى   

الواقع نتيجة للتأثريات احلضارية للحكمة اليت متتع ا سلطتنا الفاضلة، أمل يكن  االرتباك ومل يكن هناك شر كل هذا هو يف
الشيوخ والكبار من حققوا ذا، أنا اآلن أهب كي يويل ملك البالد ومنحته ختم ليستطيع أن حيكم الشعب وأضفت على 

ذا اجلبل، لتسجيل هذه احلقائق إىل األبد، اجلبل الذي حيمي البلد، ومت النقش على قرص سيقام على ه: اجلبل يف البالد أنه
ذروة قواعد األرض، حراس حميط هذه الدولة، تصف النار والدخان، وبذلك جتلب : كما سيكون احملفور على النحو التايل

االزدهار العظيم إىل البالد وبذلك جتلب املطر والشمس املشرقة يف الوقت املناسب وتبعد املتاعب، وبذلك ترتفع خصوبة 
لتربة ويدفع الشر إىل مثواه األخري، وهي حتمي الشعب وتزيل النكبات والتنافر، فاألسرة مبتهجة معاً، والناس لديهم الكثري ا

  )٢. (طوال العام، وارتفاع اجلبل مياثل أعماق احمليط هذه القصيدة لتسجيل االزدهار
 ا يب دينج، ملك بـالد سـاموديرا، لعـرض    ال تشاجيانا وين والذي أرسل مع اآلخرين من قبل والده زي نو يل - ١٣

وكان تشينغ خه، الذي قدم القائد األسري سو جان ال يف وقت سابق، تلقي أوامر يف الذهاب .اإلشادة باملنتجات احمللية

                                                
  ١٤٧٨ -١٤٧٧، ص  ١٢، الد  ٧٦٢م ، السجل ١٤١١يوليو  ٦، املوافق  ٩السنة  ٦الشهر  ١٦اليوم  )١(
  ١٩٧١-١٩٦٩، ص  ١٣، الد  ٩٥٦م ، السجل ١٤١٦ديسمرب  ٢٨، املوافق  ١٤السنة  ١٢الشهر  ١٠اليوم  )٢(
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سو جان ال هو  .كمبعوث لساموديرا ومنح امللك زي نو يل ا يب دينج املنتجات املتنوعة من احلرير وغريها من السلع
  .األصغر للملك السابق وتآخر لقتل زي نو يل ا يب دينج واالستيالء علي العرش الشقيق

وقد غضب ألن املبعوثني مل مينحوه ويعرضوا عليه اهلدايا وهكذا قاد اجلنود، الذين يبلغ عـددهم عشـرات اآلالف،   
ملعركة أن سو جان ال قـد  العتراض وقتل القوات احلكومية، ولذلك قاد قواته يف معركة ضد القوات األخرى، ونتيجة ا

هزم وهرب، ومت تعقبه حيت بلده نان بو يل، وهناك مت القاء القبض عليه جنباً إىل جنب مع زوجته وأوالده يف هذا الوقت 
  .قدم إمام وزارة احلرب

 أن سو جان ال كان متمرد إىل حد كبري وينبغي تسليمه إىل احملكمة القضائية حـىت يـتم  : وقد ذكر الوزير بن فانج
معاقبته على جرائمه، وبناء عليه، أمرت وزارة العدل بفرض العقاب وفقاً للقانون، أمرت وزارة احلرب أمـر لتسـجيل   
اإلجنازات اليت حتققت من جانب القوات اإلمرباطورية يف القتال، وهكذا ترقي تانج جينج، قائد مميز للحرس ووانغ هينغ، 

بحرية ليس تسي شيوان، قائد ميسرة جني وو، هو جنب تاو مساعد قائدي يف مساعد قائد، وكالمها من قادة امليمنة يف ال
ميسرة لونج جيانج، وها تشي، نائب قائد حلرس كوان هى وورثوا كلهم الوظائف، وتلقى لو تونج، ما جوي، تشـانج  

تعـني يف  شخص من ضمنهم وانج فو هيـنج   ١٤٠تونغ وليو هاي من كتيبة احلرس الكامل ترقيات رمسية، وما يساوي 
  )١.(مناصب مميزة

وصل الزعيم وو باو تشي نا، ومن معه من ملقا، ووصل إىل البالط امللكي، وقالوا أن ملك بالدهم يرغب أن يأيت  -١٤
إىل البالط االمرباطوري لتقدمي صداقته، ولكن ملك سيام أعاق األمر، وقالوا أيضاً أنه لطاملا رغبت سيام غزو بالدهم 

اء الذكرى ولكن ال يوجد أحد يستطيع أن يكتب النصب التذكاري، يف هذا الوقت، أمر امللك وأن بلدهم تريد إحي
ثالثة وزراء إيل املضي سراً إىل السفينة القادمة من ساموديرا لتقدمي اجلزية والذهاب إىل البالط امللكي، ولقد طلبوا من 

بلدهم مرة أخرى، وقد أمر مساعد وزير الشـعائر  البالط امللكي أن يرسل أناس بتعليمات إىل امللك سيام بعدم قهر 
جبزل املكافآت إىل وو باو تشي نا واآلخرين وإعادم إىل بالدهم بسفن تشينغ خه، وأخذ تشينغ خه أوامر وتعليمات 

ت أنا أحكم اجلميع مبباركة السماء واجلميع على قدم املساواة، أنت أحترم: إمرباطورية إىل ملك سيام على النحو التايل
البالد أراضي األمرباطورية وأرسلت مبعوثني للبالط األمرباطورية ومعهم هدايا ولقد سرين ما فعلته، ومع ذلك فقـد  
مسعنا أن ملك ملقا يريد شخصياً احلضور إىل البالط األمرباطوري، يف رأيي بعض احلاضرين غري قادرين على التفكري 

اع، فكيف ميكن ملثل هذه األعمال أن تكون وسيلة للحفـاظ علـى   العميق يف األمور، فإذا أعيقت السبل وبدأ الصر
االزدهار؟، ينبغي عليك أيها امللك أن تطيع أوامري، وتطوير عالقات جيدة مع جريانك، أدرس وأفهـم التعليمـات   

ومحاية  اخلاصة بك وال تتصرف بتهور أو بعدوانية، ومن ذلك األمر يعرف أنك قادراً على احترام أوامر السماء العليا،
البالد وتعميم السالم واحلفاظ على عالقات جيدة مع الدول ااورة، وهذا يتفق مع إراديت بالتعامل مع اجلميع علـى  

وو ( هناك سوابق ملنح املكافآت على املبعوثني من خمتلف البلدان، ومع ذلك مل جيلب: قدم املساواة، وقال وزير الشعائر
أن هذا الشخص قد أيت من اخلارج وسافر مئات األميال ليشكو من الظلم، : رباطورأي هدايا، وقال اإلم) باو تشي نا

فكيف ال تكافئه، وبناء على ذلك مت منحه األقمشة، واحلرير و الشاس احلريري والداماك احلريرية الرقيقة مثله مثـل  
  )٢. (املبعوثني اآلخرين

دو زونغ تسي من اآلخرين ما جمموعه أربعة جنود من حرس الكتيبة املوحـدة  : مساعد وزير الشعائر أحيا الذكرى -١٥
اخلصى القائد تشينغ خه عندما ذهب باعتبارهم مبعوثني لغرب احملـيط،  ) ٢٤/ ١٤٠٣(رافقوا خالل حكم يونج لو 

اليت أحبرت تكرمياً لبعثة ساموديرا، وقال اإلمرباطور ولكن يف سريالنكا هجوموا وآسروا، اآلن عادوا على منت السفينة 
أن هؤالء الرجال األربعة قد أحبروا بعيداً خلدمة اإلمرباطور، وآباءهم، وأمهام وزوجام وأطفال مل يعرفوا ما إذا كان 

                                                
  .١٨٧٠ -١٨٦٩، ص ١٣، الد ٩١٤، سجل ١٤١٥أكتوبر  ١٠املوافق ، ١٣، السنة  ٩، شهر ٨يوم  )١(
  .١٧٦٣ -١٧٦٢، ص ٢٠، الد ١٥٤٨م، السجل ١٤٣١مارس  ٢٠، املوافق  ٦السنة  ٢، الشهر ٧يوم  )٢(
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ينهم من العودة إىل أحياء، أو أموات، وكانوا يف حالة يرثي هلا، ومنحت هلم املالبس، واألموال الورقية والقماش، لتمك
  )١. (قراهم لرؤية أسرهم

لقد تلقينا أوامر اإلمرباطورية بإستعادة قصر نان جينج، وأنه ينبغي أن : أحيا اخلصى القائد واآلخرين الذكري بقوهلم -١٦
األمـوال  يستخدم احتياطي الذهب، هلذا ومن مث أمر الظباط لشراء اإلحتياطي، وأمر ان تقدم اخلزانة اإلمرباطوريـة  

  )٢.(الورقية حىت يتم شراء احتياطي الذهب باألسعار احلالية، حىت ال يعاين الناس
  )٣. (نان جينج -أمر أن تكون القوات احلكومية حتت قيادة القائد اخلصى حارس -١٧
جي سون، جنل شي جني تشينج، مفـتش املينـاء   " شي"يان تشيو تشنج، الذي كان قد بعث من قبل  -املبعوث -١٨

قدمية، طلب أن يسمح جلي سون بان يرث منصب والده وكما نصح أ، حيرق اخلتم القدمي يف النريان، أمر اإلمرباطـور  ال
جي سون ينبغي أن يرث وظيفة املفتش، وباإلضافة إىل ذلك منحه، أغطية الرأس املصنوعة من احلرير املتشابكة مع خيوط 

  )٤. (غ خه بأخذ اهلدايا واملضى قدماً لتسليمها لهالذهب والفضة واخلتم املخول له، وأمر اخلصى تشين
أكتمل بناء معبد إمرباطورة السماء اجلديد يف جيانغ، أرسل تشو تشو، وهو نائب وزيـر اإلمرباطوريـة لتقـدمي    . -٢٠

التضحيات وتكريس املعبد، يف هذا الوقت، كان قد دعا اخلصى تشنغ خه من بعثته إىل كاليكوت، ملقا ومن معه من 
  )٥. (أن األرواح كانت تستجيب إىل حد كبري وكانت تساعد كثرياً وهلذا السبب شيد املعبد: دان وقالالبل

سنوات أصبحت املنطقة هادئة، إال أم  ١٠منذ فرار اليابانيني من فو شان، منذ : أحيا وزير احلرب ذكري احلرب -٢١
ار الذين أحبروا عرب احمليط جاءوا من أكثر من مكـان،  مل ينسوا الصني ليوم واحد، هؤالء األشخاص األشر) اليابانيني(

ولكن ليس هناك مكان أكثر فائدة ملثل هذه األنشطة من يوي، أما بالنسبة لتلك األماكن تعترب التجارة مع تلك البلدان 
وهـم ال   طبيعية، يف حني أن مثل هذه األنشطة تعترب غري عادية، ولكن هنا احلظر ال ينفذ، وال شئ يتجاوز جيان فو،

يتصدون لليابانيني فقط ولكن أيضاً مع لوزون ومثل هذه البلدان، ومع ذلك فإن أهل لوزون ليسوا مـاكرين وذوي  
دهاء مثل اليابانني وبالتايل ال توجد كوارث كربى بالنسبة للوزون ومثل هذه البلدان، كانت من األماكن اليت ذهب 

، بيـد أن  )٢٤ -١٤٠٣(زو  - احمليط يف عهد اإلمرباطـور تشـنج  عندما سافر إىل غريب) تشينغ خه(إليها سان باو 
اليابانيون كانوا يقيمون يف الشرق، وجيب أن ال يكون هناك أى التباس بينهما، شعوب جزر لوزون ليست متمـردة،  

  )٦. (وجيب علينا أن ال ننظر اليهم بنفس الطريقة اليت ننظر ا إىل اليابانيني
  :بحري لالسطول الصيين تشنغ خه خمطوطتان كتبهما القائد ال

  )يف ذكري العالقات مع الربابرة ( أمسها :املخطوطة األويل 
م الصفحة ١٩٣٥تاريخ النشر أكتوبر    journal kou-fengنشر املخطوطة يف دورية    zheng heاملؤلف 

النص االصلي موجـود يف    cheng hao-shengحتقيق الباحث الصيين    vol.vii,no4، العدد  ٣٣ -٣٠من 
وهو مـؤرخ     ch,ien kuجتميع املؤرخ الصيين    wu-tu wen-sui hsu-chiكتاب يعود السرة مينج أمسة 

م وهو امرباطور متأخر يف اسرة مينج ، ١٥٦٦ -١٥٢٢حكم من    chia – chingصيين عاش يف فترة االمرباطور  
 اغلب خمطوطات أسرة مينج وأمسها هووذلك الكتاب ضمن جمموعة كتب تارخيية حتتوي علي 

                                                
  .٤٨٠ص، ١٧، الد ١٣٢٠م، السجل ١٤٢٦يوليو  ١٦، املوافق  ١، السنة ٦، الشهر ١٢اليوم  )١(
  .٢١٩، ص١٦، الد ١٢٦١، السجل ١٤٢٥أكتوبر سنة  ٩، املوافق ١، السنة ٨،الشهر ٢٨يوم  )٢(
  .٢٣٢، ص ١٥، الد ١٢١٢، السجل ١٤٢٥فربير سنة  ٢٥، املوافق ١، السنة ٢الشهر  ٨اليوم  )٣(
  .٢٤٢٧ ، ص١٤، الد ١١٦٢، السجل ١٤٢٤فرباير  ٢٧املوافق  ، ٢٢السنة  ١،الشهر ٢٧اليوم  )٤(
  .٩٩٤ص، ١١الد  ٥٥٠، السجل ١٤٠٧أكتوبر  ٨،  املوافق ٥، السنة ٩،الشهر ٨اليوم  )٥(
  .٩٣٨٩ -٩٣٨٥، ص١١٨، الد ٣١٦١، السجل ١٦١٢أغسطس  ٣١،املوافق ٤٠، السنة ٨،الشهر ٦يوم  )٦(
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ssu-k,u ( ssu-k,s ch,uan-shu chen-pen )     وتقع تلك املخطوطة اليت كتبها تشنغ خه يف الفصـل
  fuc-simileب ، وطبع ذلك الكتاب يف منطقة  ٣٨ –أ ٣٦يف الصفحة من  ٢٨

–جود األن يف متحف تيان م علي لوح من احلجر وهو مو١٤٣١مارس سنة  ١٤تشينغ خه كتب تلك املخطوطة يف 
و ذلك قبل رحلتة السابعة و االخرية السطول الكرت الذي بعثة اباطرة  t,ai- tsang، املوجود يف أقليم   tien-feiيف 

  )١( .املينج يف اهلند و اجلزيرة العربية و شرق افريقيا وجنوب شرق اسيا 
  :النص 

هي –م يف العام الدائري هسيان ١٤٣١لة مينج احلاكمةعام لعائ  hsuan-teيت -يف العام السادس لالمرباطور هوان
hsin-hai  ٢( .مارس  ١٤، اليوم األول ، الثاين يف الربيع املوافق(  

و املبعوثني  wang ching-hungهنج  -املبعوثني الرئيسيون ، الطواشي العظيم تشينغ خه، املبعوث وانج تشينج
 hung paoو الطواشي هنج باو  chou fuو الطواشي تشو فو  chu liangاملساعدين الطواشي العظيم شوليارنج 

قـاموا بأنشـاء تلـك     chang- taو الرئيس الطواشي األصغر تشانغ تـا    yang chen، و الطواشي يانج تشني 
، اليت ترعـي املبعـوثني بـاألمر     celestial spouseالقوة السحرية املعجزة األهلية لراعية البحار :املخطوطة كالتايل 

األمرباطوري وقد منحت حاميت البلده املدافعة عن الناس اليت جتيب من يطلب القوةاملعجزة و اليت حتفظ األحسان و اليت 
تنشر فوق البحر العظيم أعماهلا الباره الصاحله وقد سجلت يف أكثر من مره معجزاا املشرفه يف تقدمي التضحيات يف الفترة 

تلقينا مهمة من االمرباطور كمبعـوثني  ) يونغل (يل -ئي يف بدايات فترة االمرباطور ينجاليت كنا فيها أنا تشينغ خه ورفقا
،قد أخذنا معنا العديد  من عشرات األالف من جنود احلكومة و اكثر من ) سبعة رحالت (للربابرة حيت األن سبعة مرات 

تشامبا و سيام و كومل و جافا و كوتشني (  تسانج ،وأخذنا البحر بطريق-تعرباحمليطات تبدأ من تاي) سفينة (مائة مركب 
يف ) مدينـة  (بلد ٣٠، و زرنا أكثر من )العرب (و كاليكوت حيت وصلنا إيل هرمز وبالد اخري تابعة للسلطات الغربية 

من فراغات املياة الواسعة جدا و محلنا علي امواج هلا فجوات مثل )نصف ميل (يل  ٣٠٠,٠٠اموع و اجتزنا أكثر من 
  )٣( ).احليتان و ارتفعنا عليها مرتفعني إيل السموات بال اية  افواه

شاهدنا الرذاذ املضر و الضباب الكثيف ،والرياح تكسحاحندار االمواج ويف مجيع تلك التغريات غري الثابتة هلذه اهليئـة  
سرعة مثل سرعة النجوم ، اخلاصة باحمليط عربنا بأشرعة غري مطوية شاخمة كالسحاب صباحا و مساءا ، واكملنا واجبنا ب

حمفظون بفضل القوة األهلية ، كيف نستطيع أن جندعبورا أمنا عندما حيدث خطر ، فقط عندما نذكر أسم األهلة وندعوا يف 
صلوتنا تستجيب بسرعة مثل صدي الصوت وتظهر مثل فانوس سحري عند ساري السفينة و مبجرد أن يظهـر الضـوء   

شخص علي منت األسطول جيلس يف راحة شاعرا بأنه اليوجد شئ خميف بسبب األهلة  املعجزة يهدأ اخلطر و يزول ، كل
عند وصولنا للبالد القاصية البعيدة ، من بني امللوك الربابرة الذين حياولون أن يعيقوا التأثري املتنقل للثقافة الصينية وكـانوا   

سهم احلق يف استخدام القوة مت أستأصلهم وتطهري عدميي األدب مت القبض عليهم أحياء وكذلك اللصوص الذين أعطوا أنف
  )٤( .البحر منهم و اهل تلك البالد الحظوا ذلك ، كل ذلك مت بسبب عون األهلة

                                                
  للمزيد من التفاصيل عن تلك املخطوطة ميكن الرجوع إيل  )١(

J.J.L.duyvendak: the dates of the chinese maritime expeditions in erly fifteenth century,toung 
pao,second series,vol.34,livr.5,1939,p341-366 

)2( His – yang , Fan – kuo – chih , T.p,1933,p.342-343; His – yang , p305-311 
)٣( celestial spouse   هسيان يف اقليم فاتشني ، تقول  –تيان  –شو  مبقاطعة بو  –مني م يف مدينة ٩٦٠هي أمرأة شابة من عائلة لني ولدت عام

م وقد كانت ترتدي فستان امحر اللون يم بـه  ٩٨٧االسطورة أن روحها صعدت إيل السماء لكي تنقذ أخوا من خوفهم من الغرق يف البحر وذلك عام 
مياو ، وبعد ذلك قامت تلك الـروح املباركـة كمـا تقـول      –تشي  – م ، لقب مبعبد شن١١٥٦فوق مياة البحر ، وقد أنشي معبد خاص ا يف عام 

  ميكن مراجعة ،االسطورة بانقاذ العديد من املسافرين ، وقد قام يوجنل االمرباطور الثالث السرة مينج بانشاء معبد خاص ا يف بداية حكمه و حول ذلك 
T,ai – ts,ang – chou – chih , ed1919 , ch27 , p.3a ; ch,ang- lo – hsien – chih , ed1869 , ch8 , p.21b-
22a ; J.J.L Duyvendak :op.cit ,p.344 

)٤( ibid 
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لذلك كله قررنا ضرورة أنشاء نصب تذكاري لألهلة و طلبنا من العرش االمرباطوري ذلك مع أقامة معبـدهلا علـي   
أستقبلنا بكل أحترام قرار االمرباطور بأحياء ذكري معجزات األهلة ، لذا مـن  شاطئ ر التنني وتقدمي األضحية له ، وقد 

  .الواجب ان متنح تلك الذكري املدح الالئق تكرميا لقوة األهلة 
تشيانج ، مت بنائه من سنوات مضت وقد قمنا بإعادة إصالحة وأتينا إيل هنا يف الشتاء يف العام -تشيا-هذا املعبد يف ليو

م متلقني مأمورية أرسالنا كمبعوثني للبالد الرببرية لذا قمنا بوضع السفن عنـد  ١٤٣٠يت عام -طور هواناخلامس لألمربا
  )١( .أسفل النصب التذكاري و جنود احلكومة قاموا باملساعدة بكل أحترام و أخالص وقدموا الشعائر و القرابني 

و أعادة ترميم املباين القدمية ، كان جيب أن نعيدالبناء لقد قمنابعمل بعض التحسينات ملباين املعبد و العمل علي توسيعة 
جلبل تشو خلف املعبد مث قمنا بإحالل متثال اإلهله يف القاعـة  ) األخت الصغري( اخلاص بالنصب التذكاري اخلاص باإهله 

ك من مل يستطيعوا أن الرئيسية بتمثال أخر جديد ، الضباطو اجلنود مجيعهم هرولوا يف سعادة إيل هنا حيت يتعبدوا وكان هنا
  .يتحكموا يف أنفسهم من الفرح بسبب األمتنان لفضائل األهله اليت يشعر ا قلوب الرجال

هلذا قمنا بكتابة خمطوط علي احلجر كما قمنا بإحصاء االعوام و الشهور لرحلتنا ذهابا و إيابا حيت جنعلـها معروفـة   
  :لألبد
م أمر االسطول بأن يذهب إيل كاليكوت وبالد أخري يف ١٤٠٥)لو  -ينج(يف العام الثالث لالمرباطور يوجنل   -١

، حيث قاموا بسرقة التجار )باليمبانج (تشي  -فو -ين و اتباعة بالتجمع عند سان-ذلك الوقت قام القرصان تشني تسو
 )٢( .م ١٤٠٧من أهل البلد ، لذا قبضنا علي القائد القراصنة حي وعدنا يف العام اخلامس املوافق 

و ) كاليكوت(يل -و كو) جافا (وا -مأمر األسطول فذهبنا إيل كوا١٤٠٧لو -لعام اخلامس لالمرباطور ينجيف ا -٢
،وملوك تلك البالد مجيعهم قدموا منتجات حملية كجزية ، الطيور نـادرةو  ) سيام (لو -، وهسن) كوتشني ( تشية -كو

 )٣( .م ١٤٠٩حيوانات نادرة وعدنا يف العام السابع 
م ، أمر األسطول بالذهاب إيل البالد اليت زرناها سـابقا و أخـذنا   ١٤٠٩لو -ابع لألمرباطور ينجيف العام الس -٣

جو ، النه مذنبفقد فعل اعمال فظه ضد األسطول وباألشارة -ليه-وملكها يا) سيالن (شان -الن-طريقنا عرب بلدة هسن
م عند عودتنا ١٤١١حيا يف العام التاسع لألمرباطور  إيل دعوات املصلني للقوة األهلية مت أكتشاف املؤامرة وقبض علي امللك

 )٤( .قدم ذلك امللك كسجني عند االمرباطور ، وفيما بعد تلقي ذلك امللك العفو األمرباطوري بالعودة لبالده 
سسو -مولو-م ، أمر األمرباطور األسطول بالذهاب إيل هو١٤١٤لو عام –يف العام الثاين عشر لألمرباطور ينج  -٤

 )٥( .بالد أخري و) هرمز(
بقطع الطريق علي بلده ، لذا ) اسكندر (ال -كان-قام امللك املغتصب املذنب سو) سامودرا (ال -تا-مني-يف بلدة سو

لذا .أرسل ملك سامودرا احلقيقي مبعوث إيل بوابات القصر األمرباطوري حيت يقدم شكواه لألمرباطور ويطلب املساعده 
بادة املتمردون و القبض عليهم و مبساعدة األهلة قبضنا علي امللك املغتصب أسكندر حيـا  قمنا مبساعدة القوات الرمسية بإ

                                                
  .٩٩٤ص، ١١الد  ٥٥٠، السجل ١٤٠٧أكتوبر  ٨،  املوافق ٥، السنة ٩،الشهر ٨اليوم  )١(

)2(  Xie Guian, “The input of Western appliance in the Ming dynasty and pre-modern Chinese society”, 
Academic Monthly(Xueshu yuekan), No.8, 2003 

)3(  Liu Zhiqin,Discussion on the late Ming History: Rethinking the Decline and Change in the Last 
Phase(Wan ming shi lun: chongxin renshi moshi shuaibian), Jiangxi Universities and Colleges 2004. 

)4(  Wang Tianyou, Xu Kai, Wan Ming, ed., Zheng He’s Voyages and World Civilization: Proceedings in 
Memory of the 600th Anniversary of Zheng He’s Expedition(Zheng He yuanyang yu shijie wenming: jinian 
zhenghe xi xiyang 600 zhounian lunwen ji), Peking University2005. 

م و اما خبصوص رقم الصفحة فـتم  ١٩٣٥و الثاين عام  ١٩٣٣راجع سجالت اسرة مينج وكذلك تاريخ اسرة مينج  واالثنان مت نشرهم االويل عام  )٥(
  .بنشر وثائق  و تاريخ اسرة مينج T.Pمتاما مثل بعض املخطوطات العربية عندما جند أ، ب ، وقد قام العامل الكبري تابليت  bو  aتقسيمها إيل 

; Ming – shih,ch6,5b,T.P,1933,p.292Ming – shi – lu, ch86,3a,T.P.1935,p.285 
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م عند عودتنا قدمنا ذلك امللك كسجني لدي األمرباطور ويف ذلك العام أيضا قدم امللـك  ١٤١٥ويف العام الثالث عشر 
  .مع زوجتة وابنه لدي االمرباطور لتقدمي اجلزية ) مالقا (تشيا -ال-مان

-مو-لو-م بقيادةاألسطول قمنا بزيارة املناطق الغربية بلدة هو١٤١٧لو -لسنة اخلامسة عشر لألمرباطور ينجيف ا -٥
 ).العربية (، فقدموا األسود و الفهود و الذهب و اخليول الغربية )هرمز (سسو 

). أوكيس (ها  -مثل حيوان طويل القرن ما)جريايف (خا -ال-لني وامسة األصلي تو-قدمت تشي) عدن(تان -بلدة آ
  .،كما قدموا األسود أيضا ) احلمار الوحشي املخطط (لو -فو-قدموا هوا) مقدشيو (شو -تو-كو-وبلدة مو

يل -و كـو ) جافا (وا -، وبلدة كوا)النعام (قدمت مجاال جتري ألف يل و أيضا طيور األبل ) براوه (وا -ال-بلدة بو
  .منتجات حملية شعبية مل يسمع عنها من قبل كاو ومجيعهم قدموا-يل-قدموا حيوان من) كاليكوت (

رقائق (ملك كاليكوت أرسل خالة وأخية األصغر حيت يقدموا خطاب الطاعة لألمرباطور مكتوب علي أوراق الذهب 
  )١( .كجزية لألمرباطور )الذهب 

-مو-لو-وم ذهبنا باألسطول لتوصيل السفراء القادمون من ه١٤٢١يل -يف العام التاسع عشر لألمرباطور ينج -٦
و البالد األخري ، لقد كانوا  متواجدين يف العاصمة ملدة طويلة ، عائدين إيل بالدهم بعد أن قدموا نيابـة  )هرمز (سسو 

 )٢( .عن ملوكهم اجلزية عبارة عن منتجات حملية أكثر من السابق بكثري 
،لذا رسا األسطول االمرباطوري  م أمرالنا بالذهاب لبالد الربابرة١٤٣٠يت -يف العام اخلامس لألمرباطور هسوان -٧

، وتذكرنا كيف كنا سابقا يف العديد من املناسبات نتلقـي محايـة و   ) النصب التذكاري (عند اية ر التنني عند املزار 
 )٣( .حكمة األهله ، لذا قمنا بالنقش علي ذلك احلجر 

  :املخطوطة الثانية 
  تشينغ خه : املؤلف 
 -fu-chien wen-hua    ،ch,i-tz,u hsia his-yang nienهـوا    –تشيان  رين  -فو: العنوان 

yuen k,ao-cheng   ا تشينغ خه يف رحالته واكتشف املخطوطة رجل يدعي ومرفق مع املخطوطة خريطة استعان
كر أن تشينغ خه قـد  وهو موظف حكومي يف البالط االمرباطوري واجلدير بالذ  wang po-ch,iuتشيو -وانج بو

  )٤( .م١٤٣٢يناير  ٣حميت ١٤٣١ديسمرب ٥كتب املخطوطة يف الفترة من  
يف دورية اجلامعـة املسـيحية    chin yun-mingمينج -ين–حقق تلك املخطوطة ونشرها املؤرخ الصيين تشني 

نشرها ومت  jurnal of the Fukien Christian university at foochowيف منطقة فوتشو ،) فاكيان (
  )٥( .بعناية الدكتور جودريتش من جامعة كولومبيا . ٤٨-١م من الصفحة ١٩٣٧ديسمرب  ١٥بتاريخ  ٢٦يف العدد 
  :النص 

، أسرة األمرباطور مينج احلاكمة يف توحيد البحار و clesetial spouseتسجيال لالستجابة إيل املعجزة األهلية لألهله 
البالد البعيدة من األفق و الواقعة يف . حيت ذهبوا أبعد من أسرة هان و تانج احلاكمة  اليابسة جماوزا األسر احلاكمة الثالثة

                                                
 )1( Ming – shi – lu,ch103,6b-7a,p.287; Ming – shih , ch7,2b,p.294 

 ما خبصوص العودة من الرحلة اخلامسة فراجع تاريخ اسرة مينج و سجالت اسرة مينج يف صفحاتا

Ming – shi – lu ,ch114,3b,p.288-289; Ming – shih ,ch 7,3a,p.294- 295    
 )2( Ming – shi – lu , ch123,9b,p.290; Ming – shih,ch7,3b-4a,p.299 

)3(  Ming – shi- lu ,ch128,3b,p.290-291; Ming –shih ,ch7,5a,p.301  

 )4( zheng he : ch,I – tz,u  hsia  his –yang  nien- yueh  k,ao- cheng , fu- chien  wen- hua ,chin yun – 

ming, jurnal of the Fukien Christian university at Foochow , vol 26, December 15 th , 1937,p.1-48 .        
)5(  ibid 
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ايات األرض أصبحوا مجيعهم خاضعني و األكثر غربا من الغرب نفسه و اليت يف أقصي بعد من املمكـن أن يكـون ،   
  )١( .املسافات و الطرق من املمكن أن يتم حساا 

البحار بالرغم من أن بالدهم بعيدة حقا قد أتت باألمجاع حاملني املواد الثمينـة و اهلـدايا،   هلؤالء الربابرة فيما وراء 
اآلمرباطور تصديقا لوالئه و أخالصه ، قد أمرنا حنن تشينغ خه و األخرون كقادة علي رؤوس العديد من عشرات األالف 

اهلدايا هلم، ونظهر قوة األمرباطور ونعامل سفينة كبرية لنذهب حيت مننح ١٠٠من الضباط أن نصعد علي سطح أكثر من 
م حيت األن أستقبلنا سبعة أوامر أمرباطورية للسفر ١٤٠٥لو -من العام الثالث لألمرباطور ينج .الناس البعيدون معاملة طيبة 

–فـو  –سان  ،) جافا(وا -، تشاو) تشامبا ( تشينج  –تشانج : إيل بلدان احمليط الغريب و الشعوب الرببرية اليت زرناها  
يف جنـوب  ) سيالن ( شان  –الن –، عابرين يف احمليط باستقامة فوق هسي ) سيام (لو  –، هسيان ) باليمبانج (تشي 

( سسـو  –مـو  -لو-هو) العربية (، لقد ذهبنا إيل املناطق الغربية ) كوتشني ( تشية -، كو)كاليكوت (يل –اهلند ، كو 
  )٢( .بلد كبري و صغري٣٠، مجيعهم سويا أكثر من  ) مقدشيو (شو -تو-كو-، مو) عدن (تان  -، آ) هرمز 

ليمن املسافات املائية الواسعة ، وقابلنا أمواج عظيمة تشبة اجلبـال وترتفـع لتصـل     ١٠٠,٠٠٠لقد عربنا أكثر من 
نما كانـت أقلعـة   للسحاب ، لقد وضعنا عيوننا علي املناطق الرببرية البعيدة املختبئة يف املياة الزرقاء و الضباب ، ذلك بي

أشرعة السفن غري مطوية بإرتفاع تشبه السحاب صباحا و مساءا يستكملون مهمتهم يف سرعة مثل النجوم  حيت عربت 
  ).عمومي (تلك االمواج املتوحشة كأا متشي يف طريق واضح 

، قوة األهلة ظهرت بوضوح يف وسط امليـاة  )    clesetial spouse( وحنن مدينون يف ذلك حلماية وفضل األهلة
املتزامحة ، وعندما كان هناك أعصار ظهر فانوس عايل يلمع فوق الساري ، ومبجرد ظهور الضوء املعجزة ذهب اخلطر ، 

  )٣( .وحيت عند ظهور أحساس بالغرق يشعر املرء بأنه متأكد من عدم وجود خوف 
املغتصبني من أهل امللك أحياء وقضينا علي السارقني الربابرة ، الذين يعملـون  عندما وصلنا للبالد البعيدة قبضنا علي 

بالقرصنة ، وبعد ذلك أصبح الطريق يف البحر نظيفا و هادئا ، وشعوب تلك البالد الرببرية وضعوا ثقتهم بنا وكل ذلـك  
هله للمصلينو الداعيني و أنقذتنا وليس من السهل أن حنصي بشكل كامل كل األحوال اليت أستجابت فيها األ. بفضل األهله

سابقا ويف ذكري الرحالت اليت ذهبنا فيها سجلنا أفضاهلا وقدمنا القرابني يف معبدها الـذي مت بنائـه عنـد نـاكينج     . 
naking   ر التنني حيث جيب أن تنقل طقوس تقدمي القرابني و مراسم األضاحي إيل هناك بإنتظام لألبد علي شاطئ. 

)٤(  
نا بكل أحترام إقامة األحتفال لتمجيد األهله، ومبا أن القوة املعجزة لألهله تسكن يف أي مكان يذهب إليه املرء ، لقد تقبل

،مت رسو األسطول عنده ألنه عادة ما يرسو هناك يف أنتظار ) لو  -تشانج( فإن املعبد القدمي علي اجلبل اجلنويب يف منطقة 
  .ننصب أشرعة السفن يف احمليط  الرياح الطيبة املواتية حيت نستطيع أن

م كتبت تقرير للذكري بأن هذا املكان حتديدا تصلي فيه القوات ١٤١٢يل  –هناك ويف العام العاشر لألمرباطور يانج 
  .احلكومية لألسطول ، وذكرت يف التقرير جناح األسطول الذي أصبح مكتمال علي اجلهة األخري للبالد الرببرية 

، كان مبين قدمي وعظيم إال انه كان مهمـل لدرجـة     pagodaكان املعبد القدمي يوجد علي اجلبل اجلنويب املدعو 
كبرية وبعض أجزائه مهدمة ، لذلك قمنا يف كل رحلة من رحالت األسطول للبالد الغربية من أجراء بعض التصليحات ، 

لقاعات الرئيسية و غرف العبادة أصبحت تتجاوز بشكل كبري وبعد عدة رحالت لألسطول أصبح املعبد يف حالة جيدة ، ا
  )٥( .املستوي السابق هلا 

                                                
)1(  J.J.L Duyvendak : op.cit ,p. 344-345 

)2(  Fan Shuzhi,The History of the Late Ming(Wan ming shi), Fudan University  2003. 

  .٩٩٤ص، ١١الد  ٥٥٠، السجل ١٤٠٧أكتوبر  ٨،  املوافق ٥، السنة ٩،الشهر ٨اليوم  )٣(
)4(  Sally K. charch : zheng he , monument serica , journal of oriental studies , vol.liii, 2005,p.1-42 

  .٩٩٤ص، ١١الد  ٥٥٠، السجل ١٤٠٧أكتوبر  ٨،  املوافق ٥، السنة ٩،الشهر ٨اليوم  )٥(
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هذا العام يف الربيع ، سغن األسطول املوجودة يف امليناء قامت بإصالح قاعات املعبد و أماكن األهله و أصبحت ذات 
ء لقاعة فخمة وثالث قاعات أخري أن أكون مشرف علي رأس البنا) تشينغ خه (اء ورونق رائع ،بعد ذلك عزمت أنا 

رئيسية بشمال املعبد ، وأصبحنا منتلك صورا جديدة و مجيلة لألهله منحوته و مزخرفة علي جدران املعبد ، حيت نوفر لـه  
  )١( .بشكل كامل مجيع األجراس و الطبول و األضاحي و القرابني

من القلب يف السموات و األرض ، لذا فأن مجيع املبادرات لقد أعلن يف املعبد أننا مجيعا األن خندم األهله بأقصي تبجيل 
السعيدة أتت إيل هنا كي تساعد يف أنشاء املباين الكبرية و اجلميلة ، و البقيه سوف تستكمل يف فترة ليست بالطويلـة ،  

غاب اهلندي السقف املدهون مرتفع إيل السحاب يف منظر مؤثر أشجار األناناس تنتشر بكثرة ذات لون أخضر و كذلك ال
) معبـد  (الذي يقف فوقه الطيور ذات الريش األزرق الذي يعطي ظال مبهج علي اجلهة األخري، األهله األن لـديها دار  

آمن،الرجال األن يشعرون بسعادة وبالتأكيد هذه عالمة مميزه أن يستقبل اجلميع املكان بسعادة و توفيق ، كل اجلنود هنا 
يظهروا والئهم ووقتها كل اجلهود تكلل بالنجاح ألم أستطاعوا أن خيدموا األهله بأقصي خيدمون قائدهم ويبذلون اجلهد ل

  )٢( .أخالص ولذلك صالم سوف تستجاب
أنا تشينغ خه و األخرون أستقبلنا الفضل الكبري من املهمه الرحيمة لألمرباطور املقدس اخلاصة بالرحالت ، ومن ناحيه 

وائد األحترام و العقيدة السليمة علي اجلزء الذي خيصهم، مطالبني اجلنود علي األسطول أن أخري محلنا للربابرة البعيدون ف
يكونوا مسئولني عن كمية املال و البضائع النفيسة أمام الرياح القاسية و األيام الطويلة ، ألن الرجل إذا خاف لن يستطيع 

  .أن ينجوا حبياته 
كذلك األهله بأقصي أخالص ألا مصدر السكينة لألسطول و القوات حنن سنخدم أسرتنا احلاكمة بكل جهد ووالء و

طوال الرحلة ذهابا و إيابا ، لذلك كتبنا قائمة بفضل األهله علي ذلك احلجر كما سجلنا السنني و الشهور للرحالت إيل 
  .البالد الرببرية و العودة أيضا ، حيت نترك الذكري إيل األبد 

يل –م ، مطالبـا األسـطول أن يـذهب إيل كـو     ١٤٠٥لو  –لث لألمرباطور ينج الرحلة األويل يف العام الثا -١
تشـي  -فو–يي بتجميع أعوانه يف بلدة سان –تو  –يف ذلك الوقت قام القرصان تشني . و البالد األخري ) كاليكوت (
ة سريون جاءوا لإلنقاذ ، ، حيث قام بنهب أهلها التجار عندما كأن قادما ملواجهة أسطولنا ، جنود فوق العاد) باليمبانج (

 )٣( .عدنا) م ١٤٠٧(لذلك بعد دق الطبول مت إبادم، ويف العام اخلامس 
) كاليكوت (يل -، كو) جافا(وا -مبقيادة األسطول ذهبنا إيل تشاو١٤٠٧يل –يف العام اخلامس لألمرباطور ينج  -٢
دمواأشياء مثينة كجزية ، وكذلك طيـور و  ملوك تلك البالد مجيعا ق) . سيام (لو  –، هسيان ) كوتشني (تشيه -، كو

 )٤( .م عدنا ١٤٠٩حيوانات نادرة ، ويف العام السابع 
م ، أنا تشينغ خه قائد األسطول ذهبنا إيل البالد اليت زرناها من قبل ١٤٠٩لو  –يف العام السابع لألمرباطور ينج  -٣

ايره ، كان مـذنبا إلفتقـادة   -ناي-كو-ليه-ملكها يا) سيالن (شان  –الن –و أخذنا طريقنا بعد ذلك إيل بلد هسي 
األحترام وتدبري املؤمرات ضد أسطولنا ونتيجة العناية اإلهليه مت أكتشاف املؤامرة و القبض عليه حيا ويف العـام التاسـع   

                                                
)1( Zhang Xianqing, Lin Jinshu:The Political History of Ming Dynasty(Mingdai zhengzhi 

shi), Guangxi Normal University , 2003. 
)2( Zheng Yijun, Collection of Documents on Zheng He’s Voyage(Enlarged edition)(Zheng 

He xia xiyang ziliao huibian(zengbian ben)), Press, 2005,  P.1-65 
  ١٦٣٩، ص  ١٢، الد  ٨٣٤م ، السجل ١٤١٢ديسمرب  ١٨السنة العاشرة ، املوافق  ١١الشهر  ١٥اليوم  )٣(

)4( Zheng Yijun, The Full Biography of Zheng He(Zheng He quan zhuan), Chinese Youth  

2005. 
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 )١( .م عدنا وقدم ذلك امللك للعرش األمرباطوري كسجني ، وفيما بعد تلقي عفوا امرباطوري بالعودة إيل بالدة ١٤١١
هرمز (سسو -مو-لو-م وحتت قياديت لألسطول ذهبنا إيل هو١٤١٣يل  –يف العام احلادي عشر لالمرباطور ينج  -٤

الـذي  ) أسكندر (ال –كان –كان يوجد ملكا مذنبا أمسه سو ) سومطرة (ال -تا–مني –يف بلدة سو . ، وبالد أخري )
أرسل زين العابـدين مبعـوث إيل   ) العابدين زين (تينج -يب-آ-يل-نو-ب وتعدي علي بلده ، ملكها األصلي تساي

البوابات األمرباطورية حيت يقدم مظلمته ، لذا ذهبنا هناك ومعي القوات الرمسية خاصته حتت قيادتنا ، و أبدنا املغتصـبني  
در م عدنا وقدمنا اسـكن ١٤١٥وقبضنا علي املتمردين ومبساعدة األهله مت القبض علي اسكندر حيا ويف العام الثالث عشر 

 .سجني لدي األمرباطور 
  )٢( .شخصيا هو وزوجته و ابنه حيت يقدموا اجلزية بأنفسهم ) مالقا (تشيا -ال-ويف نفس العام أيت ملك بلدة مان

م و بقيادة األسطول زرنا املناطق الغربية ، بلدة هرمز الـيت  ١٤١٧يل  –يف العام اخلامس عشر لألمرباطور ينج  -٥
 .ضخمة )عربية (ذهبية وخيوال غربية قدمت األسود و الفهود و قطع 

فا ، كما قدموا أيضا حيوان وحيد القرن ، –ال  –تسو  -لني وامسة األصلي هو -قدمت تشي) عدن (تان  -بلدة  آ
  .وايضا قدموا األسود ) محار وحشي خمطط (لو -فو-قدموا هوا) مقدشيو (شو -تو-كو-بلدة مو

و ) جافـا  (وا -، بلدة تشـا ) النعام (يل ، كما قدموا طيور اإلبل  ١٠٠٠قدمت إبال جتري ) براوه (وا -ال-بلدة بو
، مجيعهم تنافسوا يف تقدمي مواد عجيبـة و كنـوز مجيلـة    )حمار اللؤلؤ (كاو -يل-قدموا حيوان من)كاليكوت (يل -كو

  .موجوده يف اجلبال او الرمال او الشواطئ 
األعمام أو اإلخوه حيت يقدموا خطابا بالطاعـة لألمرباطـور   بعض ملوك تلك الدول أرسلوا أقارم مثل األخوال أو 

  )٣( .مكتوبا علي رقائق من الذهب كدليل علي اجلزية 
م قمنا بتوصيل سفراء هرمز و البالد األخري اليت حضـرة إيل  ١٤٢١يل –يف العام التاسع عشر لألمرباطور ينج  -٦

 )٤( .د أحضروا هدايا و جزية أكثر من السابق ملوك مجيع تلك البال. العاصمة لفترة طويلة عائدين لبالدهم 
م مرة أخري قمت بقيادة األسطول ومهمنا للذهاب إيل البالد ١٤٣١يت  –يف العام السادس لألمرباطور هسوان  -٧

 .الرببرية حيت نقراء عليهم فرمان األمرباطور ومننحهم اهلدايا 
بحر وننطلق ، ووقتها تذكرنا كيف سابقا تلقينا رعاية و حفظ لقد رسونا يف هذا امليناء ننتظر الرياح الشمالية لنأخذ ال

  .األهله يف العديد من املناسبات لذلك قمنا بتسجيل خمطوطة علي احلجر
يف يوم سعيد ) م ١٤٣٢يناير  ٣ – ١٤٣١ديسمرب٥(يت ، يف الشهر الثاين للشتاء  –العام السادس لألمرباطور هسوان 

هنج ، و املبعوثـون املسـاعدون ،    –تشينج –ي العظيم تشينغ خه  و الطواشي وانج أقام املبعوثون الرئيسون ، الطواش
 -باو ، والطواشي يـانج –مان ، و الطواشي هنج –هسينج ، و الطواشي تشو ليانج ، و الطواشي تشو  –الطواشي يل 

  .نج هي –تشني ، و وانج  –تشينج ، و القادة  تشو  -تشني ،و الطواشي تشانج تا ، و الطواشي وو
،حين  رأسة إلسفل و ) صحيح واحد ( يي –تشو ، و أمسة الديين  تشينج  –يي  -الراهب الساكن رفيع املرتلة يانج

  )٥( .توسل إلقامة ذلك احلجر

                                                
)1(  Wang Tianyou, Wan Ming, ed., Selected Papers on Zheng He in the last Century(Zheng He 

yanjiu bainian lunwen xuan), Peking University ,2004. 
)2(  Ming – shih , ch 6 , 5b, p.292 

)3(  Ming – shih , ch 7 , 3a, p.295 Ming – shih , ch 7 , 2b, p.294 ;  

)٤( Ming – shi – lu , ch103 , 3a , T.p , 1935 , p.286-287      حيث ذكر يف وثائق اسرة مينج ان سبب تلك الرحلة هـو امـر
يا مللوكهم ومنهم ملوك االمرباطور ايل قائدة تشينغ خه مبصاحبة السفراء  البلدان الغربية العائدين لبالدهم  و ذلك حلمايتهم  يف الطريق وكذلك لتقدمي اهلدا

  .عدن و هرمز وظفار و شرق افريقيا 
)5( zheng he: ch,I – tz,u  hsia his –yang nien- yueh k,ao- cheng, fu- chien wen- hua , p 48 . 
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اللغه صينية مت سنة  -تشا شينغ شينغ الن -:عنوان الكتاب  -Fei Xin 費信- )١() فاهسني (فايسني : املؤلف 
  "املسح الشامل للنجمة الطوافة "عنوانه معناه  -  ١٤٣٦

واجلدير بالذكر أن هناك رجل اخر امسة ماهوان كان يعمل مترجم للغة العربية قد صـاحب فاهسـني يف محـالت    
االسطول الصيين ملياة اخلليج العريب و البحر االمحر وزار ايضا املقدسات االسالمية يف احلجاز وكتب عن تلك الرحلة ايضا 

ابراهيم / وقد ترمجه االستاذ الدكتور يت يف شواطئ احمليط الظافر مثل فاهسني و قد اطلق ماهوان علي رحلته أسم مشاهدا
خوري  رمحة اهللا يف حبثه  معتمد علي ترمجة املستشرق االجنليزي مايلز لكتاب ماهوان والذي نشرته جامعة كامبريدج عام 

رحلته فاهسـني    م   وقد جئت به هنايف حواشي وتعليقات فاهسني لالفادة ومن أجل املقارنه مع نصوص صديق١٩٧٠
يذكر فاهسني منـاطق  .)٢. (حيت يلم الباحث العريب بأكرب قدر من النصوص الصينية عن اخلليج و شبة اجلزيرة العربية  

  .بة املسح الشامل للنجمة الطوافةعدن و هرمز و مكة و ظفار اثناء رحالتة مع تشينغ خه فيقول يف كتا
بنيت أسوار املدينة من الصخور واملنازل من طبقـات مـن   ) باب البحر (تقع مملكة عدن على ساحل البحر  :عــدن
وعن عادام ,وهى على أرتفاع ثالث أو أربع طوابق يوجد املطبخ وغرف النوم ىف االعلى )االحجار املرجانية ( احلجارة 

ويرتـدون  ) يغطون شعورهم (والرجال يربطون شعورهم  االجتماعية فهى جيدة واجلميع يعيش ىف أزدهار وغىن والنساء
طويل وعندما خترج املرأة تلبس على وجهها شاش أزرق لتخىب وجهها كما يلبسون على رؤسهم على ) جلباب (قميص 

كما أم يرتدون ىف شحمة اذن بعض العمالت الذهبية وأيضاَ حول أعناقهن كما ,قطنية حىت اليتعرضن ملعرفة أشكاهلن 
                                                

فاهسني لقبة قونغ شياو من واليد منطقة كونشان وهو مسلم من قومية هوي ، رافق البحار القائد تشينغ خه يف رحالتة االربعة االخـرية   )١(
، وذلك بسبب اتقانة اللغة العربية وقد سجل فاهسني مالحظاتة عن البلدان الـيت   للمنطقة العربية يف اخلليج و البحر االمحر ، اليمن و احلجاز

زارها بصحبة االسطول الصيين ، ووضع املالحظات يف كتاب اطلق علية اسم مشاهدات النجمة الطوافة ،وايضا هناك اسم اخر للمالحظات و 
 ١٣م من اسرة متوسطة احلال  واخنرط يف اخلدمة العسكرية يف سن ١٣٨٨ولد فاهسني عام ) املسح الشامل للنجمة الطوافة (هو االكثر شهرة 

م وكتابه صـغري جـدا   ١٤٣٦عام يف الرحلة الرابعة و اخلامسة و السابعة ، وكتب عملة عام  ٢١عام و اختاره تشينغ خه يف رحالته وعمره 
ولكن رغم صغر حجم الكتاب اال انه حيتوي علي وصف  حجمة حوايل نصف كتاب ماهوان رفيقة يف الرحالت الصينية لدول اخلليج العريب ،

االسالم يف الصني ، ترمجة حممـود يل   : منطقة و شعب ، اما ماهوان فقد وصف حوال عشرون منقطة فقط، راجع ابراهيم فنغ جني يوان  ٤٥
رة العربية و اخلليج يف كتاب فاهسني ، وقد ترمجت النصوص اخلاصة بشبة اجلزي١٥٩، ص ١٩٨٨هوين ، دار النشر باللغات االجنبية ، بكني 

عليها فهي من اللغة الصينية إيل اللغة العربية ، وقد ساعدين عدد من العلماء احملترمني يف ذلك فلهم الشكر و العرفان،ااما النسخة اليت اعتمدت 
  .و عدد ورقاته عشرة فقط ٢٤١٤٣م ورقم الكتاب ٢٠٠٨يناير عام  ٣موجوده يف مكتبة جوتنربج الالملانية وقد حصلت عليها يف 

Fei xin 費信   :Xing Cha Sheng Lan  星槎勝覽 ,p.1-10 
)٢( Ma Huan 馬歡 

 البحار املترجم املسلم ماهوان ، لقبه تسونغ داو و كنيتة روتشني و له ايضا كنية اخري هي هوجيي شان تشياو ، من مواليد هـوجيي مبقاطعـة  
غة العربية فسهل علية ذلك  األلتحاق بأسطول تشينغ خه ، خالل رحلتة البحرية للبالد العربيـة  تشجيانغ ، و ينتمي إيل قومية هوي ، تعلم الل

ـ  ات حتديدا يف رحالته الرابعة و السادسة و السابعة ، و قد تعرف ماهوان علي عادات و تقاليد تلك الشعوب اليت زارها باالضافة إيل املعلوم
ترمجة رسائل املبعوثني العرب لبالط االمرباطور الصيين ، كما كان من مهامه مقابلة احلكام العرب اجلغرافيه و التارخيية ، وقد ختصص ماهوان ب

وقد وصف ماهوان نفسة يف كتابه بأنه ساذج وحطاب جبلي وهو اسلوب متبع يف تلك الفترة من طـرف  .يف سفرياته الثالث مع تشينغ خه 
ن رحالته للبلدان الغربية كانت فرصة رائعة تتاح كل ألف عام ، وقد بدأ كتابة بقصيدة الكتاب ينم عن التواضع ، كما ذكر يف مقدمة كتابة أ

واجلـدير  ) تلقي املبعوث االمرباطوري ايد الوصايا الالهلية ، وأطلق يف اخلارج األصوات احلريرية ومضي إيل أراضي الربابرة ( رائعة قال فيها 
زيرة العربية وكان عمرة وقتها يف العقد اخلامس اي يف مرحلة النضوج العقلـي ، لـذا متيـزت    بالذكر أن ماهوان  ذهب برحالته إيل شبة اجل

  تعليقاته بالرصانه و التحديد ،راجع 
Ma huan : Ying – yai  Sheng – lan , The overall survey of the ocean,s shores 

1433,translated J.V.G.Mills,Hakluyt Cambridge university1970,p.3-28 ;  وهناك طبعة اقدم وادق هي
لكن ما مييز طبعة مايلز هو تبسيطة لبعض الرموز و املصطلحات الـيت   ١٩٥٥، وكذلك طبعة اخري يف بكني عام ١٩٣٥طبعة شنغهاي عام 

، ١٥٨الصـني ، ص  االسالم يف : اما عن تفصيل حياة ماهوان فيمكن الرجوع إيل ،ابراهيم فنغ جني .تقف عقبة لغري املتخصص يف معرفتها 
  .١٣٣-١٣٢امرباطوريات الرياح املومسية ، ص : ريتشارد هول 
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أجزاء والـذى   ٩الىت يتدىل منها تسعة صدور أى) لالغنام(واملنتجات احمللية بعدن اخلرفان .بطون شيالن حول عنقهن ير
النعـام  (وكـذلك ) احلمر الوحشيه(كما يوجد أالف اجلمال واحلمري الىت ا خطوط مسراء ,يسمى خبراف التسع ذيول 

ائع الىت يأخذوا من الصني هى احلرير امللون واخلزف االبـيض  والبض,والعمالت التجارية من الذهب والفضة , والفهود)
يتوفر العشب ىف مجيع أرجاء املدينة وهناك اخلراف الىت يتدىل منـها تسـع   .واالزرق وخشب الصندل والفلفل والتوابل 

  )١() . صنعاء(كما يوجد باملدينة مجيع أنواع التعدين واحلرف وهى من أمالك ملك اليمن , صدور من الرأس حىت الذيل 

                                                
  :بالد عدن ، ويذكر ماهوان رحلتة إيل عدن مع فاهسني و القائد تشينغ خه فيقول ،١٧املسح الشامل للنجمة الطوافة ، ص : فاهسني  )١(

وتقـع هـذه   . إىل عدن بريح موملةيف غضون شهر قمري ، واجتهت إىل الغرب، تصل)كاليكوت(إذاأقلعت السفينة من بالد كويل   
وعدنغنية ومكتظة بالسكان، ويدين مجيع أهلها باٍإلسالم، ويتكلمون اللغـة العربيـة، ومييلونـإىل     .البالد قرب البحر وتبتعد كثرياً عن اجلبال

إذن هذه البالد منيعة جداً وختشـاها  . التدريب ولديهم جيش قوي قوامه سبعة آالف أو مثانية آالف رجل بني خيالةورجالة، حسين .الغطرسة
، مبعوثهالعظيم وكبري اخلصيان، وغـريه مرسـوماً   "يل"أمر هذا اإلمرباطور أن حيمل جنل يالعام التاسع عشر من حكم يوفو .الدول ااورة هلا

لصـيين، وقصـد اخلصـي شـو عـدن      فلما وصلوا إىل سومنتاال، انقسم األسـطول ا  .سامياً، ومينح ملك عدن وزعماءها كسوة وعمامة
وعندما مسع ملك عدن بوصول املبعوث الصيين، خرج إىل الشاطئ يصحبهأعيان كبار وصغار، واستقبله،  .وبإمرمراكب كنوز عديدة، وبلغها

مـن تـالوة اإلرادة   وبعداالنتـهاء   .وقَبِل املرسوم اإلمرباطوري وسر باهلدايا الصينية،وأقام له حفلة ترحيب يف قصره بكل احتـرام وتواضـع  
وهكـذا اسـتطاع الصـينيون أن    . اإلمرباطورية، أصدر ملك عدن أمراً إىل أهل بالده يسمحفيه ملن ميتلك سلعاً مثينة أن يبيعها أو يقايضـها 

لكرمية النـادرة  ومجيع أنواع اليواقيت واحلجارة ا) قمحة١١٥(عيون القطاليت تزن الواحدة منها حوايل شينني "يشتروااجلواهر الكبرية املسماة 
ومألوا مخسة صناديق بأغصاناملرجان وأشياء أخـرى  ). انش ٢٤.٤(والآللئ الضخمة، وكثرياً منجذوع شجر املرجان اليت يبلغ طوهلا شيحني 

  .لصنيوابتاعوا زرائف وأسوداً ومحرالزرد ومنوراً مرقطة ونعائم ومحاماً أبيض، ونقلوا مجيع ذلك إىل ا. مثل العنرب األشهب وماء الورد

ويذهب إىل اجلامع، ) اجلمعة(وعندما حيل يوم الصالة . ويتعمم ملك عدن بعمامة ذهبية، ويرتدي ثوباً أصفر، ويتمنطق مبنطقةمرصعة باجلواهر
ـ  . ويرتدي ثوباً أبيض .ليصلي، يبدهلندامه، ويعصب رأسه بعصابة بيضاء ناعمة أجنبية، ويضع فوقها منديالً مطرزاً بالذهب امع ويتجـه إىل اجل

وخيتلف لباس الرجال يف هذه البالد  .ولكلمن أعيان عدن عمامة وثياب خاصة حسب مكانته االجتماعية .راكباً عربة وتصحبه جتريدة من اجلنود
. سـية فالرجال يتعممون،ويرتدون سحالً من القطن أو ثوباً من الصوف أو من احلرير القنيب املطرز األنيق أوأمثاهلا مـن األك . عن لباس النساء

  .ويلبسون بأرجلهم جزماً أو أحذية

. فيشبهن آهلة الرمحة كوان يني بلباسهن, أماالنساء فريتدين كساء طويالً، ويضعن صفاً من احلجارة الكرمية والآللئ حول أعناقهنوعلى أكتافهن
أصابع أرجلهن ويغطينرؤوسهن خبمار حرير مطرز ال ويلبسن خوامت يف . ويعلقن بآذان أربعة أزواج منالدوائر الذهبية املرصعة باحلجارة الثمينة

ومجيعمن يصوغ حلي خالصة من الذهب والفضة ويرصعها، يصنع أروع وأدق املصـاغات الـيت لـيس هلامثيـل يف      .يظهر منه إال وجههن
ويسكامللك عملـة   .لها متوفرة هلموهذه ك. وعندهم أسواق ومحامات عامة ومطاعم وخمازن تبيع حريراً وأقمشة حريروكتباً وسائر السلع .العامل

ويسـك أخـرى مـن    . ، وترى على ظهرها كتابة واضحة)قمحة٥٥، ٥٦(من الذهب األمحر تسمى فولويل، وتزن القطعة منها شني واحداً 
  .النحاس تسمى فلوساً من أجل دفعثمن الصفقات الصغرية

. وحيددأهل عدن األيام والشهور ، ويقسمون سنتهم إىل اثين عشر شـهراً  .ومناخهذه البالد حار دوماً مثل مناخ الشهر القمري الثامن والتاسع
إال أن تواريخ بـدء  . ومىت رأى أولو األمر منهم اهلالل يف أحد الليايل، بدأ أواللشهر من اليوم التايل. أشهر طويلة وأشهر قصريةم وليس لديه

فيحددون مثالً أحد األياملبدء الربيع، فتتفتح األزهار فعـالً يف ذلـك   . صولولديهم علماء هيئة حيسبون بدء الف .الفصول األربعة ليست ثابتة
وحيددون بدقة أوقات حدوث الظواهر اجلويةوالبحرية، مثل الكسـوف  . ويعينون أحد األيام ملطلعاخلريف، فتتساقط أوراق األشجار فيه. اليوم

وخيلطأناس  .والقمح الرزيتعلق باألطعمة واألشربة، فعندهم مجيع أنواع دقيق امافيما  .واخلسوف واملد وهبوب الرياح وهطل املطر والربد واحلر
ويتوفر هلم األرز املقشور وغري املقشور وأصـناف الفاصـولياء    .كثريون منهم احلليب والقشدة والسمن والسكر والعسل ويأكلون هذا املزيج

أصناف مثل التمور الفارسيةوالصنوبر واللوز والتفـاح والرمـان والـدراق     أما الثمار، فعندهم منها. واحلبوبوالشعري والسمسم وسائر اخلضار
وليس . لكن ليس لديهم خنازير أو أوز .ولديهم فيلة وإبل ومحري وبغال وثريان وماعز ودجاج وبط وقطط وكالب .واملشمش والزبيب واجلوز

، وله كيس حتت العنـق  - الشعر على رأس الطفل الصيينلغنمهم قرون، وصوفه أبيض، وعلى رأسه هلبتان منالصوف األسود تشبهان خصليت
. وتبنىمنازل أهل عدن مبداميك احلجارة، وتسقف بـاآلجر والتـراب   .وذنبه كبري بقدر طست الغسيل. وصوفه قصري مثل الكالب. مثاللثور

وقد يصنعويكالً خشـبياً للطوابـق،   ). تانشا ٩قدماً و  ٤٠= ٤(وتشاد أحياناً ثالثة طوابقمن احلجارة يبلغ علوها أربعة أو مخسة شنغات 
وعندهم من األشجار والنبات ورد ماء الورد وزهور املغنوليا وكرمةالزبيب األبـيض اخلـايل مـن     .ويأخذونه عندئذ من الصندل األمحر احمللي
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تتغذى ,  وكل سكاا يعملون بالتجارة وال يوجد أى غطاء نباتى ) املضيق(تقع دولة هرمز جبوار باب البحر:دولة هرمز 
االبقار واالغنام واخليول واجلمال على مسك البحر افف ويقال أنه يوجد بعض اخلضار واملزروعات ىف أعماق الـتالل  

حاكم املدينة يعيش ىف بقعة معزولة حمـاط بـالقوات   .ملدينة ومنازهلم مصنوعة من احلجارة وجدران ا,وأهلها أمناء جداَ 
والقمح هو أكثر احلبوب وفرة ىف تلك املدينة من اى حبوب أخرى والناس ىف املدينـة  ,واخليول العالية وتربه البلد جدباء 

ستخرجونة ويصنعون منه أطباق وصحون وفناجني وبالقرب من التالل كل شىء ملون بلون امللح حىت أم ي,أغنياء جداَ 
منازل دولة هرمز مبنية من احلجـارة  . لذا فأم عندما يأكلون اليضعون اى ملح على الطعام , وأشياء من ذلك القبيل  

. غرف النوم واملطبخ واملرحاض وأماكن أسـتقبال الضـيوف ىف الطوابـق العليـا     ,وتتكون من ثالث إىل أربع طوابق 
النساء يضفرون , ساء والرجال يربطون شعورهم بعقدة ويرتدون جلباب طويل وجييدون الرمايه على ظهور اخليل الن.)١(

شعورهم ويرفعونه بشكل دائرى حول رؤسهن كما يضعون تاج ذا لون أصفر على رأسهن وعندما خيـرجن يغطـون   
ويضعون خيوط أو قطع من الذهب ىف . كما خيفون وجوههم بشاش أزرق أو أمحر ) يرتدون احلجاب (رؤسهن بالقماش 

كما يضعون زينه من ) الكحل ( كما خيلطون مادة سوداء باملاء ويرمسون خطوط حول عيون , ) حلق ( ثقوب أذن 
بصورة عامة الوجة مجيل جداَ وتضع املرأة الغنية حول عنقها عقد من االحجار الثمينة واللؤلؤ واخلرز ,الوشم على الشفاة 

كما يرتدون دوائر ذهبية حول أصابع اليد ) خالخيل ( كما يضعون أيضاَحول معصم اليد وحول كاحل الرجل  املرجانية
واملنتجات املوجودة ىف هرموز هى اللؤلؤ واالحجار . ويستخدم سكان العمالت الذهبيه والفضيه ىف املعمالت التجارية .

والبضائع الىت يسـتخدموا ىف  ) االبسطة الصوفية (الصوفية  الكرمية والذهب والعنرب والكهرمان  وعيون القط واالغطية
, فلفـل  , حرير خفيـف  , ستان ملون , االزرق واالبيض ) احلرير الصيىن ( سلع الصني ,الفضة ,التجارة هى الذهب 

ف االنـواع  وحاكم هرمز أمتناناَ لكرم االمرباطور أتى وقدم له بنفسه هدايا من خمتل. التوابل , خشب الصندل , البخور 
)٢(  

                                                                                                                                              
وتظهـر  . ة البغال، وجسمها ووجهها أبيضانوتشبه احلمر احمللق. ولديهم احلمر احمللقة والنعام األبيض املرقط وغنم بال قرون ضخماإللية .البزور

وتتخذ هذه اخلطوط شكل أشرطةمتباعدة، وتبـدو وكـأن   . خطوط سوداء دقيقةجداً عند حاجبيها مث تنتشر على مجيع جسمها حىت حوافرها
يتان يزيد طوهلمـا علـى   وللزرافة قائمتان أمام .وللنعام خطوط سوداءمثل خطوط احلمر الوحشية. التخطيط األسود قد رسم فوق اجلسم رمساً

وحتمل الرأس رقبة طويلة طوهلاشنغ واحد وسـتة  ). انش ٧٣.٤(وقائمتان خلفيتان طوهلما حوايل ستة شيحات (انش ١١٠.١(تسعة شيحات 
حم، وهلا وهلا على رأسها قرنان من الل. وال يستطيع اإلنسان أن ميتطيها ألمنقدمتها عالية ومؤخرا منخفضة). انشات ٣قدماً و  ١٦(شيحات 

وألسدهم جسـم   .وهي تأكل رزاً غري مقشور وفاصولياوفطاير دقيق. ويف حافرها ثالث أصابع، وفمها رقيق مسطح. ذنب ثور، وجسمغزال
ويستدق ذنبه تدرجيياً حىت نقطة يكتسي فيها بكتلة مـن  . ورأسهكبري، وفمه عريض. يشبه جسم النمر يف الشكل، ولونه أصهب، بال ختطيط

فهو حقاً . وعندما تراه سائر احليوانات تنبطح علىاألرض وال جترؤ على النهوض. ويشبه صوت زئريه الرعد. دالطويل، مثل اهللبةالشعر األسو
فصنع نطاقني من الذهب مرصعني باجلواهر ومنديالًذهبياً مرصعاً بالآللئ واحلجارة الثمينة، إضافة . وكامنلك عدن ممتناً للطف اإلمرباطور .ملكها
  .وقدم مجيع هذه اهلداياإلمرباطور الصني. يواقيت وغريها من احلجارةالكرمية وبوقني حمليني، وتذكار للعرش مكتوب على ورق من ذهبإىل ال

  Ma – huan : op.cit ,p.154  
)1(  Chang Kuei-sheng, "Cheng Ho" entry in L. Carrington Goodrich and Fang 

Chaoying eds., Dictionary of Ming Biography 1368-1644, New York and London: 
Columbia University Press, 1976, p 194-200.  

  
، و اجلدير بالذكر أن فاهسني أورد معلومة خاطئه عن ذهاب ملك هرمز للبالط األمرباطـوري   ٧٠املصدر نفسة ، ص : فاهسني   )٢(

  مللك للبالط الصيين وحول ذلك راجع نص فاهسني اخلاص رمزيف الصني و لكن الصحيح هو ما ذكرته الوثائق بذهاب أخو ا
○忽魯謨斯國 

  
其國傍海而居，聚民為市。地無草木，牛、羊、馬、駝皆食海魚之乾。風俗頗淳。
壘石為城，酋長深居，練兵畜馬。田瘠麥廣，穀米少收，民下富饒。山連五色，皆
是鹽也。鑿之鏇為器皿盤碟之類，食物就而不加鹽也。壘堆石而為屋，有三四層者
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，其廚廁臥室待客之所， 。 ， ， 。

， ， 。 兜頭， 青紗一方蔽之，兩耳輪用掛珞索金
錢數枚，以青石磨水，妝點眼眶唇臉花紋為美。項掛寶石、珍珠、珊瑚，紉為瓔珞
。臂腕腿足 鐲，此富家之規也。行使金銀錢，產有珍珠、金箔、寶石、龍涎
香、撒哈剌、梭眼、絨毯。貨用金銀、青白花磁器、五色段絹、木香、金銀香、檀

香、胡椒之屬。 
  

詩曰：忽魯謨斯國，邊城傍海居。鹽山高壘嵂，酋長富盈餘。原隰唯收麥，牛羊總
食魚。女纏珠珞索，男坐翠氍毹。瑪瑙珊瑚廣，龍涎寶石珠。蠻邦成絕域，歷覽壯

懷舒。 

، واجتهـت إىل الشـمال الغـريب، تصـل إىل     )كاليكوت(إذاانطلقت السفينة من بالد كويل  :بالد هرموز ويقول ماهوان عن هرمز فيقول ، 
. وتأتيإىل هرموز سفن من مجيع البلدان .بالدهرموز بعد سفر مخسة وعشرين يوماً بريح موملةوتقع عاصمة البالد قرب البحر وعلىسفح اجلبال

لذلك أهل هذه البالد أثرياءويدينملك هرموز . يذهبوجنميعاً إىل السوق ويشتركون يف البيع والشراءوجييء إليها جتار أغراب يسافرون يف الرب، و
. وتقاليدهم طـاهرة وشـريفة  . يصلُّون مخس مراتفي اليوم، ويتوضؤون ويصومون. وهم وقورون ودقيقون وراسخو اإلميان. وأهلها باإلسالم

وأوصاهلمووجوههم نقيـة ووسـيمة،   . م، وهبوا هلا الثياب والغذاء واملال، وأقالوا عثارهاوإذاافتقرت أسرة من أسره. وليس لديهم أسر فقرية
وإذاأراد  .ويطبقون مبادئ اإلسالمفي زواجهم ودفـن موتـاهم  . وثيام ومالبس رؤوسهم حسنة ومتميزة وأنيقة .وبنيتهم قوية، وشكلهم مجيل

ينفذ الشيخ –مث تقيم أسرة العريس حفلة تدعو إليها الشيخ . بنود االتفاق بينالطرفنيرجل منهم أن يعقد زواجاً على امرأة، أرسل وسيطاً حيدد 
. وخترب األسرتان بعضهما بعضاًعن أصلهما ونسبهما لثالثـة أجيـال  . واملهتمني بالزفاف والوسيط واألقارب املسنني -أصول الشرع فيالزواج

وإذاتويف رجل منهم،  .عنه زىن واقتصت من املذنب الرجوعذا مل ينفذ، اعتربت السلطة فإ. ومىت أجنز توقيع وثائق الزواج، حيدد يوم تنفيذالعقد
وبعد تطهريه، ميلؤون فمه . ألبسوه ثوباً أبيض، مث أخذوا إبريقاً مليئاً باملاء النظيف، وغسلواجثمانه من الرأس إىل القدمني مرتني أو ثالث مرات

ويبنىالقرب من مداميك حجارة، ويفرش يف أسفله مخسة أو سـتة تسـونات    .لى حممل ويدفنونهمث يكفنونه ويضعونه ع. وأنفهباملسك والكافور
ويستخدم أهل هرموز السـمن يف   .منالرمل النظيف، ويرتلون اجلثمان وحده فيه، مث يسقفونه باحلجارة ويردمون تراباًفوقه) ستة انشات تقريباً(

ألسواق حلم الغنم مشوياً وغريه من اللحوم، وفراريج مشوية وفطاير وهرايسومجيع مآكل غذائهم، وخيلطونه ويطبخونه مع طعامهمويبيعون يف ا
ويسكملكها عملـة فضـية تسـمى     .وال تطبخ بعض األسر القليلة العدد املؤلفة من شخصني أو ثالثة،بل تشتري طعامها من السوق. احلبوب

ويكتبون خطوطهم بـاألحرف   .، وتداوهلا عام)أونسة ٠.٠٤٧٩(ربعة فنات ووزاأ. وعلى ظهرها كتابة) سبع انش(ديناراً، قطرها ستة فنات 
لكن ليس لديهم مخارات، ألن منيشـرب اخلمـرة يقضـي القـانون     . وتضمأسواقهم مجيع أنواع املخازن، وفيها مجيع أصناف السلع .العربية

وفيهـا خـرباء يف مجيـع الفنـون     . ثاهلم يف البلدان األخرىويتفوق فيها املوظفون املدنيون والعسكريون واألطباء واملنجمون علىأم .بإعدامه
ويسـتعملون فيـه   . فهذاالعرض طريف إىل أقصى حد. والشيء غري مألوف يف شعوذام ولوانيام، سوى تسلق املاعز عموداً خشبياً .واملهن

ويركزون العمود فيـاألرض،  . ظالف املاعز األربعةوال يتسع رأس العمود إال لوضع أ). أقداموانشان ١٠(عموداً يبلغ طوله حوايل شنغ واحد 
وبعدذلك، يضع اجلدي  .مث يقود رجل جدياً أبيض، ويصفق بيديه، وينشد أغنية رتيبة، فيثبتاجلدي على دق الطبل ويقترب من العمود. ويثبتونه

ول الرجل عموداً آخر، ومييله قـدام قـوائم اجلـدي،    عندئذ، يتنا. قائمتيه األماميتني على العمود، مث يقفز بسرعة ويضع قائمتيهاخللفيتني عليه
فيصبح اجلـدي  . فينقالجلدي قائمتيه األماميتني ويضعهما على رأس العمود املائل، ويرفع قائمتيه اخللفيتينبعجلة ويثبت الرجل هذا العمود الثاين

ويضيف مخسة أو ستة أطواملتتالية حىت األعلـى  . ثالثاً ويتناول الرجل عموداً. واقفاً على أعلى العمودين، ويعرضوضعات ويقوم حبركات رقص
ومىت انتهى اجلدي من الرقص، يقف على العمود األوسط الذي يدفعه الرجل  .(قدماً ٢٠أي يصبح تقريباً (فيزيد االرتفاع حوايل شنغ واحد 

مره أن ميد قائمتيهاألمـاميتني، فيمـدمها، مث قائمتيـه    ويأ. مثيأمر اجلدي أن ينبطح على األرض، ويتظاهر باملوت، فيفعل .ويتلقى اجلديبني يديه
ويعـرض ألعابـاً   ). انش٣٦.٧(عندئذيأيت رجل جير وراءه محاره األسود العريض الذي يبلغ علوه حوايل ثالثة شيحات  .اخللفيتني، فيطيع أيضاً

ويطلب من رجـل آخـر أن   . دة عيين محارهبارعة بطرق شىت، مث يطلب من أحد احلضور أن يأخذ منديالً ويطويهعدة مرات ويعصب به بش
بعد ذلك، يرتع الرجل العصابة عن عيين احلمار ويطلب منه أنيفتش عن الشخص الذي . يضرب احلمار خلسة على رأسهوخيتبئ بني املشاهدين

اللعبـة مـن أعجـب    فهـذه  . فمهما كان عدد اجلمهور كبرياً، يذهب احلماررأساً إىل الرجل الذي ضربه، ويشري إليـه . ضربه على رأسه
وحيصل صقيع عندهم لكـن  . وتتفتح الزهور يف الربيع،وتتساقط األوراق يف اخلريف. وينطوي مناخ هرموز على فصل بارد وفصل حار .األمور
ه فمن أحدالسفوح يستخرج ملح يشب. وعندهم جبل واحد كبري، تؤخذ من سفوحه األربعة أربعة مواد .ومطرهم نادر لكن ندامهغزير. ال تثلج

 ٣٩، ٤= شـني  ٣٠(شـني   ٤٠أو  ٣٠ويزن بعضها . ويقتلع أهل هرموز قطع امللح مبجرفةحديد مثلما تقتلع احلجارة. ملح البحر، لونه أمحر
ويعطي السفح الثالـث  . ويؤخذ من السفح الثاين تراب أمحرلونه كلون الزجنفر. والرطوبة فيهذا امللح ويطحن مسحوقاً قبل استهالكه). ليربة
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املدينة مصنوعة من الصخور وهى تقع بالقرب من التالل أو من ذلك ) أسوار (تقع على ساحل البحروجدران :األحساء
تتناول االبقار واالغنام واالبل واخليـول  , ) املزروعات (املكان وهى عبارة عن صحراء وال يوجد ا أى أثر من اخلضرة 

ماعدا بعض القمح ) فقرية ( ر جداَ والتربة جدباء واحلقول قاحلة واحلبوب فيها قليلة السمك افف والطقس األحساء حا
القليل والسماء هناك المتطر لعدة سنوات لذا حيفرون االبار الستخراج املاء بست عجالت  واضعني املاء ىف قرب مصنوعة 

بيب طويلة والنساء يغطون رؤسهن مثل النساء والرجال هناك يربطون شعورهم بعقدة ويرتدون جال.)١(من جلد اخلراف
, جدران املدينة مبنية من االحجار أما املنازل مبنية من الطني ويقدر أرتفاعها حواىل ثالث أو أربع طوابـق  .نساء هرمز 

. توجد غرف النوم واملطبخ ىف الطوابق العليا وأماكن إقامة الضيوف ىف االوسط أما العبيد فيعيشون ىف الطوابق السـفلى  
والبضائع الـىت  , ومنتاجتها العنرب واللبان واألف اجلمال . األهاىل هنا مستقيمون ولديهم طقوس جنائزية ويصلون إىل اهللا 

                                                                                                                                              
فيجميع األحوال، يشرف مسؤولون على مقالع  .وفيالسفح الرابع تراب أصفر يشبه لونه نبات الكركم. بيض كالكلس تطرش به اجلدرانتراباً أ

ويشريان أيضاً مـن  . ومنمحاصيل أرضهم الرز والقمح لكن مبقادير ضئيلة .ويأيت التجار من مجيع األقطارلشراء هذه املواد وبيعها. ذلك اجلبل
وعندهم من الثمار واخلضار، اجلوز واللوز والصـنوبر والرمـان    .،وينقالن إىل هرموز حيث يباعان بأسعار زهيدة إىل أقصى حدأماكن متفرقة

ويكثر عنـدهم  . واألعنابوالدراق افف، والتفاح والتمور والبطيخ األخضر واخليار والبصل والكراث والقفلوطوالثوم والبطيخ األصفر وغريها
 .وقلب جـوزهم أبـيض  ). انش ٢٤، ٤(شيح  ٢والبطيخ األصفر كبري جداً وعلو بعضه . بلغ حجمه حجم جذورالنيلوفراجلزر األمحر، وي

يشبه أحدها التمـر اجلـاف،   . وأعنام ثالثة أو أربعة أصناف ).انش ١.٢(وقشره رقيق يكسر باليد وطول حبة الصنوبر حوايل تسون واحد 
ويشبه لوزهم . والصنفالثالث حبجم حبة الفاصولياء البيضاء ولونه أبيض. النيلوفر، ال بزرة فيه وجيفف والصنف الثاين حبجم بزرة .ولوأرجواين

وحجمتفاحهم حبجم قبضة اليـد،  . وحجم رمام حبجم كأس شرب الشاي. طويل وأبيض، وللبه نكهة ألذ من نكهة اجلوزو  وهو مر. اجلوز
ويـرىب  . يسمى النوع األواللدشب، وحبته حبجم اإلام وعجوته صغرية. ثالثة أصناف أيضاً والتمور الفارسية عندهم على .وهو لذيذ وله أرج

قطعة كـبرية، ولـه طعممثـل طعـم      ٣٠أو  ٢٠ويهرس النوع الثاين وحيول إىل . مثل سكر النبات، وحالوته عاليةجداً، فال يستساغ أكله
وجتلبإىل هرموز مجيع  .العناب، إالأنه أكرب منه ومذاقه حامض ويقدم علفاً للحيوانات ويشبه النوع الثالث. الربسيمون افف اجليد والتمر املمتاز

واملاس واللؤلؤ الكبري بقدر حبة " عيونالقط"ولديهم يواقيت زرقاء ومحراء وصفراء، والذراح والزمرد وجواهر  .السلع النفيسة من مجيع اجلهات
والعنرب األصفر وحب العنرب وخرز املسـابح،والعنرب   -عقود وأغصان وجذوع–واملرجان ) قمحة٦٩(االيدع ووزنه شني واحد وفنان أو ثالثة 

طول زئربها فن أو فنان، طوهلـا  (وأواين اليشب والكريستال وعشرة أصناف منقطع املخامل املطرزة واملزهرة ) األصهب(املائع والعنرب األسود 
، ونسيج صوف من مجيـع األصناف،والسـحل، واللبـاد،    )قدام وانشانعشرة أ= شنغ ١انش،  ٠.١= فن  ١: شنغهان والعرض شنغواحد

وتباع كل هذه السـلع يف  . والكريب، والكريب املزأبر، والشاش املزأبر، ومجيع أنواع املناديالألجنبية املطرزة باحلرير األزرق واألمحر وغريها
اجلنس األول ضخم اإللية، ويزنـاحليوان  . هم أو غنمهم أربعة أجناسوماعز .وعندهم كثري من اإلبل واخليول والبغال والثريان واملاعز .هرموز

 ٢٦.٣(شني  ٢٠،وتنجر على األرض، وتزن أكثر من (انش ١٢.٢(، ويزيد عرض إليته عن شيح واحد )ليربة ٩٢(شني  ٩٠-٧٠الواحد منه 
والنوع الثالث العرتالناطح، وعلُّوه ). انش ٢٤.٢(وللجنس الثاين ذنب كذنب الكلب،ويشبه ماعز اجلبل، ويزيد طول إليته عن شيحني ). ليربة

ويشبه برأسـه ووجهـه وعنقـه    . وشعره طويل وينجر على األرض فيمقدمته، وهو نظيف يف مؤخرته). انش ٣٣(تسون  ٨أو  ٧شيحان و 
بتهج هذا اجلـنس بطبيعتـه   وي. وتنعكف قرونه وتستدير حنو جبهته، ويعلق ا جرس حديد صغري يسمع صوعند مشي احليوان .وجبهته الغنم
. ويعيشفي بالد هرموز نوع من احليوان يسـمى الوشـق   .ويربيه هواة النوادر فيبيوم ليناطح ماعز غريهم ويراهنون عليه باملال. عندما يناطح

وإذا رأته  . يؤذيوهو وحشي لكنه ال. وأذناه مروستان وسوداوان.. وجسمه مرقطتماماً كذبل السلحفاة والذراح. وحجمه حبجم القط الكبري
وأخذملك هرموز مركباً أيضاً، ومحله أسوداً وزرائـف   .األسود أو الفهود أو غريها من الوحوش سجدت أمامه على األرض ألنه ملكاحليوانات

يت بعث وأرسل رسله الذين صحبوا مراكبالكنوز ال. وخيوالً، وآللئ وحجارة كرميةوغريها، وذكرى لعرش الصني مكتوبة على ورق من ذهب
  .ا اإلمرباطور، وكانت عائدة إىل الصني من احمليط الغريب، وذهبواإىل عاصمة الصني وقدموا هداياهم

65    Ma – huan : op.cit ,p. 1  
)1(  Jin Qiupeng, "Yijin faxian zui zao de Zheng He xia Xiyang chuandui tuxiang 

ziliao: 'Tian Fei jing' juanshou chatu, in Wang Tianyou and Wan Ming eds., Zheng 
He yanjiu bainian lunwen xuan (A selection of papers commemorating a century of 
scholarship on Zheng He), Beijing: Peking University, 2004, p 256-259. 
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, التوابل , خشب الصندل , الفلفل , االرز , السراميك , الستان , احلرير امللون , الفضة , يأخذوا من الصني الذهب 
  .البرتوين

  )١( .أمرباطورى وأرسل مبعوث بتذكار على ورق من الذهب وأشياء من اجلزية  حاكم االحساء حترك بسخاء
  :مكـه

واملنطقة الغربية الطقس ا متوسط طوال ,تشونغ  -دولة مكة معظم أراضيها صحراء رملية وكانت تسمى قدمياَ يونيو
  . العام كالربيع والتربة خصبة واالرز وفري واملناظر الطبيعية خالبة

الناس هناك مساملني وأنيقني والنساء و , دون جلباب أبيض طويل والرجال يغطون رؤسهم ويلفوا بعمامةوالرجال يرت
واحلاكم ليس لدية إى مشكلة مع الشعب واليلحق ـم  , يؤدون السالم ىف التحية وىف مجيع عادام خيافون وحيبون اهللا 

روف هناك فاالغنياء والفقراء يعيشون بسـالم وود مـع   السرقة واالختالس غري مع,العقاب الم بطبيعتهم شعب جيد 
الشـهر العـرىب   (وقد بنوا مسجداَ ىف قدمي الزمان وأول أيام الشهر عندهم عندما يرون القمر اجلديـد  .بعضهم البعض 

  )٢( .والشعب واحلاكم يعبدون اهللا والطقوس الدينيه روحيه تعتمد على الدعاء إىل اهللا ) باحلسابات القمرية 
) االبـيض  (عمود من الرخام اليشـم  ٣٦٠أنقسمات وهناك  ٩ينقسم إىل أربع دوائر كل دائرة هلا ) املعبد (الكعبة 

واالرض ىف الكعبة صفراء كما ا احلجر االسود وهو أكثر من ثالث أقدام مربعة ويقال أنه نزل من السماء طبقات املعبد 
شكل قبة والناس ىف مكه تشعر بدرجة احلرارة من وقـت طلـوع    على أرتفاع متوسط واجلزء العلوى على) الكعبة ( 

  .الشمس إىل الليل 
واملنتجات الطبيعية هناك الذهب واحلجار الكرمية واللؤلؤ واألسود واجلمال والزراف والفهود والغزالن والكهرمـان  

ذهب والفضة ولفات السـتان  والبضائع املستخدمة معهم هى ال, أقدام تسمى اخليول السماوية  ٨ولديهم خيول طوهلا ,
  . واحلرير امللون واخلزف والقدور احلديدية واملقاىل احلديدية

  :بيت شعر 
  )٣( .حاكم الدولة ووزراءه مؤمنني بالرسل السماوية وىف بعثام حيضرون اهلدايا من االسود وتقدم كجزية 

                                                
واليكم الـنص اخلـاص   .االحساء وانفرد فاهسني بتلك الزيارة ، و اجلدير بالذكر ان ماهوان مل يزور  ٧٢املصدر نفسة ، ص : فاهسني  )١(

  باالحساء يف كتاب فاهسني
○剌撒國 

   
倚海而居，土石為城。連山廣地，草木不生，牛、羊、駝、馬皆食魚乾。民俗頗淳
。氣候常熱，田瘠少收，唯麥略有。數年無雨，鑿井絞車，羊皮袋水。男女拳髮，
穿長衫、婦人妝點兜頭，與忽魯謨斯國同。壘石築土，為屋三四層者，其上廚爨東
廁臥室待客，其下奴僕居之。地產龍涎香、乳香、千里駱駝，餘無物也。貨用金銀

、色段、色絹、磁器、米穀、胡椒之屬。 

   
詩曰：海丘名剌撒，絕雨亦無寒。層石壘高屋，狂濤激遠灘。金銀營土產，駝馬食

魚乾。雖有龍涎貨，蠻鄉不可看。  
)2( Tian Rukang (T'ien Ju-kang), "Cheng Ho's voyages and the distribution of 

pepper in China", Journal of the Royal Asiatic Society, 1981.p,1- 52 
إذا انطلقت السفينة مـن كـويل   . مكة :بالد املربع السماويأي مكة ، ويذكر ماهوان مكة فيقول ،١٠٤املصدر نفسة ، ص : فاهسني  )٣(
ويف جـدةزعيم كـبري   . ، وسارت يف االجتاه اجلنوبيالغريب، تصل، بعد مضي ثالثة أشهر قمرية، إىل بندر البالد الذي يسمى جدة)كاليكوت(

ويدينأهلـها   .ىل املدينة اليت يسكنها امللك وتـدعى مكـة  ويسري يوماً من جدة،فيصل إ) الصحيح إىل الشرق(ويذهب املرء إىل الغرب . يديرها
واليزال أهل هذه البالد حىت اآلن يطبقون مبادئ اإلسـالم   .)سيدنا حممد (فقد قام فيها رجل قديس عرض معتقده ونشر تعاليمه فيها. باإلسالم

البنية، وسيمو اهليئة، ولون أوصاهلم ووجوههم ضـارب إىل   ومهطوال القامة، أقوياء .يف أعماهلم، وال جييزون ألنفسهمأن حييدوا عنها قيد شعرة
وتلبس النساء احلجاب، وال يشاهد أحـد   .ويتعمم الرجال، ويرتدون ثياباً طويلة، ويلبسون أحذية جلدية بأرجلهم .اللوناألرجواين الكامد جداً
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ملنازل مبنيه من طبقات األحجـار املرجانيـة   هى أحدى املستوطنات الساحلية جدراا مبنيه من احلجارة أما ا:ظفـار 
تتغـذى  ,وجباهلا محراء وصفراء وليس هناك أى غطاء نبـاتى  ) املعابد ( وحواىل ثالث إىل مخس طوابق وتشبه االبراج 

شعورهم ويرتدون مالبس ) يغطون ( الرجال والنساء يربطون  .االبقار واالغنام واالبل واخليول على أكل السمك افف 
حىت اليستطيع أحد رؤيتهم كما أن أهلها أمناء ىف معمالتهم ) النقاب (ه وعندما خترج النساء يغطون رؤسهن بقماش طويل

والعمـالت الذهبيـة   , والعنرب, واللبان , اجلمال ,الدجاج , املنتجات احمللية عندهم هى الفهد . )١( .ويتبعون القانون 

                                                                                                                                              
ويطبقون مجيعاً مبـادئ  . وليس عندهم أسر فقرية. ية ورائعةوتقاليدمهسلم. وحيظر قانون البالد شرب اخلمر. ويتكلمون اللغة العربية .وجوههن

ويطبقـون أصـول الـدين يف طقـوس الـزواج ودفـن        .فهم يعيشون يف احلقيقة يف أسعد بـالد . وال خيالفالقانون إال أناس قالئل. دينهم
بابـاً، وعلـى جـانيب     ٤٦٦وحييطبه جدار له  .وإذااستأنف املرء السفر نصف يوم ونيفاً، وصل إىل حرم البيت السماوي، وامسه الكعبة .املوتى

على اليسـار، و   ١٣٢يف اخللف، و  ١٠١يف الواجهة، و  ٩٩عموداً، منها  ٤٦٧األبواب، ترتفع عواميد مصنوعة من اليشب بكاملهاوعددها 
األعمدة من مخسة أسهم كبرية ويف داخله تتألف. وشكله مربع وأعاله مسطح. وقدبين البيت مبداميك من مخسة أحجار ملونة .على اليمني١٣٥

وتغطيالبيت  .وقد بنيت كالجلدران من غضار ممزوج مباء الورد والعنرب الذي يفوح منه عبري دائم. من العود الثقيل ومن رف من الذهب األصفر
يستغرق سنة أو سنتني يف  بعد سفرطويل–وفيكل سنة، يف اليوم العاشر من الشهر الثاين عشر القمري، يأيت مسلمون غرباء  .كسوة من احلرير

وعندما ختلص الكسوة توضع . ويقتطع كل حاجقطعة من الكسوة تذكاراً قبل أن يعود إىل بلده. وحيجون البيت ويصلُّون فيه -حاالت قصوى
وقـربه  . ء اهللاويقعقرب إمساعيل على يسار البيت، وهو من أوليـا  .وحيدث ذلك عاماً بعد عام على مر الزمن. كسوة جديدةحملها جتهز من قبل
وعرضه مخس شيحات  (انش ٣٦.٧(، وعلوه ثالث شيحات )قدماً وانشان ١٢(وطوله شنغ واحد وشيحني . مصنوع كله من الزمرداألخضر

وبنيتـأربع مـآذن يف    ).انش ٦١.٢(وحييط بالقرب جدار مبين من مداميك من التوبازاألرجواين يبلغ علوها مخسة شيحات ونيفاً ). انش ٦١.٢(
وتقع أروقة األئمة األربعة على جانيب احلـرم علـى   . ويصعد املؤذنون يف أوقات الصالة إليها وينادونعلى الصالة ويؤذنون. البيت األربعزوايا 

أمامناخ هذه البالد فحار يف الفصول األربعة مثل  .وهذه األروقة مبنية أيضاً من مداميك حجارة ومزخرفة على أمجل وجه. اليمني وعلىاليسار
ولو وضع . وتعتمد مجيع النباتات واألشجار عليه فيحياا. إال أن الندى غزير جداً يف الليل. وليس فيها مطر وال برق أو صقيعأو ثلج. فالصي

أمافيما خيـتص مبحاصـيل األرض فـاألرز     ).انش ٠.٣(املرء وعاء فارغاً يف الليل وأبقاه حىت الفجر، فسوف تبلغ فيه مساكةاملاء ثالث فنات 
ويزرع مجيع األهايل األرز والقمحوالدخن واليقطني واخلضار والبطيخ األخضر واألصفر، وال بـد مـن شخصـني أحيانـاً     . وب نادرةواحلب

أقـدام   ١٠= شنغ (وعندهم أيضاً نوع من الشجر زهره مفتول، يشبه شجر التوت الكبري فيالصني، وعلوه شنغ أو اثنان . لنقاللبطيخة الواحدة
ومن حماصيلهم اللفت والتمر الفارسي والرمانوالتفاح واإلجاص الكبري . ويعمر طويالً قبل أن ييبس. الشجر مرتني فيالعام ويزهر هذا). وانشني
ولديهم كثري من اإلبل واخليل واحلمري والبغال والثريان واملاعزوالقطط والكالب  ).ليربة ٥.٢= ٤(ويزن بعضه أربعة شينات أو مخسة . والدراق

وعندهم ماء ورد وعنـرب وزرائـف    ).ليربة ١٣.١=١٠(ويزن بعض الدجاج والبط أكثر من عشرةشينات . ز والبط واحلماموالدواجن واألو
ويبلغ قطر القطعة . ويسكامللك من الذهب عملة تنكا الشائعة يف التداول .وأسود ونعام وغزالن ووشق وأصنافاحلجارة الكرمية والآللئ واملرجان

وإذاذهب ،  ٠٠.٠٢٠منه بنسبة ي وإذا قارناها بذهب الصني فهي أنق). غرام ٣.٧٣(، ووزا شني واحد )انش ٠.٨(الواحدة منها سبعفنات 
ويرتفع من القرب حتىـاليوم  . وفيها قرب النيب حممد). االجتاهواملسافة خطأ(املرء إىل جهة الغرب، وسار يوماً واحداً، وصل إىل بلدة امسها املدينة 

ويأخـذ  ). زمزم يف مكة ال يف املدينة(وتقع وراءه بئر فيهاماء عذب، تسمى زمزم . ، خيرج من أعاله ويدخل يف السحابليالً اراً، نور ساطع
وفيالعام اخلامس من حكـم   .فإذا أصام إعصار يف البحر، رشوا منه فوق املاء، فتسكن الرحيواألمواج. السفار هذا املاء وخيتزنوفي مراكبهم

ل أمر من البالط يأمر املبعوث الرئيسي شنغهو كبري اخلصيان أن يذهب إىل مجيع البلدان األجنبية ليتلو أوامر اإلمرباطور اإلمرباطور هسوان، وص
وعندما وصل قسم من األسطول إىل كاليكوت، الحظ كبري اخلصيان هونغ أنسفَّار مكة يصلون إىل كاليكوت، فاختار ترمجانـاً   .ويسلمهداياه

 .وصعد املبعوثون يف مركب مكـة وقصـدوها  . أرسلهم إىل مكةمع محل من املسك وأصناف خزف وأشياء أخرىوسبعة سفراء آخرين، و

مث إم رمسـوا  . واشترى الصينيون مجيع أصناف احلاجات والنفائس، منها الزرائف واألسودوالنعام ..واستغرقت سفرم سنة كاملة ذهاباً وإياباً
وأرسلملك بالد مكة مبعوثني محلوا معهم سلعاً حملية، ورافقوا املبعـوثني الصـينيني    .عاصمتهم بكنيصورة دقيقة للحرم الشريف وعادوا إىل 

   ".السبعة،الذين جاؤوا إىل مكة، وقدم سفراء مكة هداياهم إىل البالط الصيين يف الصني
Ma – huan : op.cit ,p. 173  

)1(  Duyvendak, J. J. L., Ma Huan Re-examined, Amsterdam: Noord-
Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1937.p.13-17 
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أبيـات   .الفلفل واحلرير اخلفيف والستان امللون والسراميك والتوابـل  ويأخذون ىف جتارم منا خشب الصندل واالرز و
   )١(. واحلاكم تلمس الكرم االمرباطورى وأرسل رسول إىل البالط االمرباطورى مع بعض البضائع كجزية : الشعر 
   )٢(على اجلانب الغريب من البحر ) الضرائب(قائمة بالرسائل اخلاصة باجلزية :الكتاب 

Xiyang Chaogong dinlu西洋朝貢典- املؤلف:: 自序Huang Xingzeng)١(  

                                                
، وسارت يف )كاليكوت(إذاانطلقت السفينة من كويل  :بالد ظفار ، اما ظفار فيذكرها ماهوان  فيقول ،٩٩املصدر نفسة ، ص : فاهسني  )١(

وتقع هذه البالد قرب البحر وعلى سفحاجلبال وال متتلـك أي  . اليهااالجتاه الشمايل الغريب بريح موملة،تصل إىل ظفار بعد مضي عشرة أيام بلي
وأوصال رجاهلا . ويدينملكها ومجيع أهلها باإلسالم .مدينة مسورة وال أرباضاً وحتدها اجلمة يف جنوا الشرقي،وسالسل اجلبال يف مشاهلا الغريب

م ملكها بعمامة بيضاء نفيسـة أجنبيـة، ويرتـدي عبـاءة تغطـي      ويتعم .وميتازون بصدق وعودهم .طويلة وعريضة، وقوامهم فارع وبدين
وينتعل جزمات أجنبية أو أحذيـة جلديـة   . رأسه،مطرزة باحلرير النفيس، ومزهرة برسوم عرضها عرض اإلام، أو يلبس ثوباً مطرزاًبالذهب

وتتقدمه وتتبعه صفوف منالفيلة واإلبل وفرق اخليالة، . نةوجيلسامللك يف حمفة أو يركب جواداً إذا أراد التجول يف املدي .مروسة ومسطحة املقدمة
ويغطيأهل البالد رؤوسهم بالعصـائب،   .ويسري اجلميع فيحشد كثيف ينفخون يف الصفارات واملزامري. وجنود مشاة حيملون سيوفهم ودروعهم

لتجارة يف األسواق قبل الظهر، ويتوضأ مجيع الناس،رجـاالً  ، تتوقف ا)اجلمعة(وفييوم العبادة  .ويرتدون ثياباً طويلة، وينتعلون اجلزم أو األحذية
ويرتدون ثياباً نظيفة مغسولة من فترة . مث يتناولون ماء الورد أو العود الثقيل والزيت،وميسحون ا وجوههم وأوصاهلم. ونساء، كباراً وصغاراً

لوالعنرب وغريها من البخور، ويضعونه يف املبخرة، ويبخرون ثيام ويأخذون مبخرة فخار صغرية، ويشعلون شيئاً من العود الثقيل والصند .قصرية
ويعودون إىل منازهلم بعد الصالة مباشرة، فينتشر عبري عطرهم فيأزقة األسواق اليت ميرون فيها، ويبقى . مث يذهبونإىل اجلامع ليتعبدوا. وأوصاهلم

وهو يف احلقيقة صمغ شجر يشبه شـجر  . وتنتجأرضهم اللبان .موتاهم ويطبقأهلها األعراف اإلسالمية يف طقوس زواجهم ودفن .بعض الوقت
وبعدما وصلت مراكب الكنوز الصينية إىل ظفـار،   .وجيرح أهل ظفار هذا الشجر وجيمعون نسغه ويبيعونه. الدردار، إال أن ورقه شوكوطويل

مجيع اجلهات ليخربوا أهلبالده بأن يأتوا باللبـان ودم األخـوين    ومتت تالوة اإلرادةاإلمرباطورية وتقدمي اهلدايا الصينية، أرسل ملكها رسله إىل
ويشبهمناخ هـذه   .فجاؤوا ليقايضوها بنسيج احلرير القنيب واألواين اخلزفية وغريها من السلع الصينية .والقاطر واملر وامليعة واالصطرك السائل

وفر يف هذه البالد األرز املقشور وغري املقشور والقمح والقطانيوالذرة البيضـاء  ويت .البالد مناخ الشهر القمري الثامن والتاسع، فال برد فيها البتة
. ويأويالنعام إىل جباهلم .وعندهم ثريانوماعز وخيول ومحري وقطط وكالب ودواجن وبط. والصفراء، بزور القنب، ومجيع أنواع اخلضار والقرع

ويبلغ علو رجليـه ثالثـة أو أربعـة    ). الغرنوق(وهو يشبه الكركي . طويلةوهلذا النعام جسم عريض وعنق. ويصطاده بعض السكان ويبيعونه
وميشـي مشـية   . ويأكل البازالء اخلضراءوما يشاكلها. ويشبه ريشه وبر اجلمل. وله يف كل رجل أصبعان فقط). انشا٣٦ً، ٧= ٣(شيحات 

ويركب مجيـع النـاس اإلبـل عنـدما يـذهبون      . سنامنيأماإبلهم فبسنام واحد، وعندهم إبل ب .اإلبل، لذلك يسمى أحياناً الدجاجة اجلمل
ويسكامللك عملة ذهبية تسمى تنكا، تزن القطعة الواحدة منـها شـينني    .وإذا أشرفت إبلهم على اهلالك، ذحبوها وباعوا حلمها. إلىاألسواق

ويسـك  . الوجهاآلخر كتابـة وعلى أحد وجهيها صورة إنسان وعلى ). انش ١.٨(وقطرها تسون واحد ومخسة فنات  .(ليربة ٠.٢٣٩٨٣(
مـن أجـل الصـفقات التجاريـة     ) انش ٠.٤٨(وقطرها أربعة فنات  (قمحة ١.٧(أيضاً عملة حناسية صغرية، وزن القطعة منها ثالثة ليان 

ـ  .البسيطة دم األتـاوة  وفياليوم الذي غادر مبعوث الصني ظفار، بعث ملكها بزعيم محل لباناً ونعاماً وأشياءأخرى، وأحبر يف مركب الكنوز ليق
  .لبالط الصني

Ma – huan : op.cit ,p.151  
  ث تلك املقاطع اخلاصة بشبة اجلزيرة و اخلليج املوجودة يف ذلك الكتاب من النسخة املترمجة من الصينية للغة الالملانية وهي عبارة عن حب )٢(

 يل اللغة العربية وملزيد من التفاصيل راجع ،حصل صاحبة ذه الترمجة علي درجة الدكتوراه، مث قمت بترمجة النص الالملاين إ

 Huang Xingzeng:Verzeichnis der Akteneinträge zu Audienzen und Tributen vom 
Westlichen Meer, (Xiyang chaogong dianlu) [ , 西洋朝貢典 , 1520 n. 
Chr.],(annotierte Übersetzung)Inaugural-Dissertation zur Erlangung des 
Doktorgrades des Fachbereichs 
Geschichts- und Kulturwissenschaften an der Freien Universität Berlin,von Klaus 
Sonnendecker,1.Gutachter: Prof. emeritus Dr. Erling von Mende,2. Gutachter: 
Prof. Dr. Raimund Theodor Kolb,Tag der mündlichen Prüfung: 29. Juli 2005,p.1-
394 
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 Huang Xingzeng, Xiyang chaogong dianlu (1520 n. Chr.) -م ١٥٢٠تاريخ تأليف الكتاب عام 
, 西洋朝貢典 

هذه الدولة تقع على  Nr. 20, der Staat Dhofar (zufaerguo 祖法兒國), p. 163 :دولة ظفار
مشال غرب مدينة كاليكوت وىف الشمال والغرب تقع مباشرة على اجلبال   Li) يل ( بعد حوايل ألفني وحدة طول حملية 

الطوابق تتصل مباشرة , أسوارها مثل املباين مقامة ومصنوعة من الصخور, وتشرف مباشرة من جهة اجلنوب على البحر,
األمري وانج يلـف  .السكان هناك يتمتعون مبكانة دينية مؤثرة ذات طابع حقيقي وصادق ,) مسجد (أوتعلو معبد بوذي 

حوله مالءة ويرتدى قفطان طويل من الديباج ،  ولباس خمطط ومطرز باللون األزرق النيلي من تطريز حريـري وذلـك   
والذهاب أوالعودة فإنه يسـتخدم  حول عنقه أما قدمه فهو يرتدى ا حذاء مطرز من الساتان وعند احلركة هنا أوهناك أ

عربة أو حصان ،  وىف األمام تسري صفوف األفيال واجلمال وىف اخللف تسري وتنشد جمموعات من عازيف أدوات البـوق  
وكل ذلك يسري وسط زفة وضجيج وصخب الرجال من السكان يلفون رؤوسهم مبالءات أو أفـواط  , املوسيقية كالناي 

أما النساء فهن يغطني وخيفني . تدون أثوابا طويلة حبيث جتعل األرجل خمتفية أو مغطاة متاماأو أثواب ملونة وير)مناشف (
احلكام واحملكومون هنا مجيعهم حيترم وحيافظ على تعاليم الدين .)٢( .وجوههن ورؤوسهن باملالءات واملناشف و الشيالن

وسهم ويسمى باملسجد وىف اليوم الذي يؤدون فيه ويوجد املعبد الذي يتعبدون فيه ويقيمون به شعائرهم وطق. اإلسالمي
إنه يقومون بفرك أو دعك أجسامهم بعطور ناجتة من تقطري . مناسكهم وشعائرهم تكون مجيع احملالت واألسواق مغلقة 

وكذلك خشب , الورود واألزهار أو زيت عظم النسر ولكي يقومون بتبخري املالبس فإم يستخدمون العود وعظم النسر
ل وكذلك عبري العنرب ، وقبل أداء املناسك والعبادات والطقوس يقومون بغسل أجسادهم ودهنـها أو اإلسـتحمام   الصند

  .ودهن األجسام مبواد العطور ويلبسون املالبس النظيفة 
إم يشعلون أو حيرقون العنرب حىت تصل أخبرته ودخانه إىل سيقام ويأخذوا معهم إىل هناك وخالل الطرق الـيت   

  .صل إىل املسجد أو املساجد تتدفق روائح العنرب معطرة الطرق  واملسالك إىل هناك فتتدفق دون انقطاع ت
التربة ترسل . األمور اخلاصة بإمتام الزواج وكذلك عملية دفن املوتى تتم وتسري وفقا لتعليم وطقوس الدين اإلسالمي  

وم الواحد مبزاولة التجارة والتبادل التجاري وذلك مـن خـالل   أخبرة دافئة ومعتدلة وهناك يقوم الناس أو يستطيع أن يق
وزن العملة من الـذهب  (أما العمالت الذهبية فهى تسمى تانكا   -- أو أيضا عمالت من النحاس األمحر.عمالت ذهبية 

 ٦٦يل وحميطها أو  حجمها اخلارجي يبلغ حوا)  Qianقيان ٢جرامات ـ   ٧.٥كان طبقا للميزان الرمسي بالبلد تعادل 
أحد أوجه العملة كان منقطا والوجه اآلخر كان حيمل صورة إنسان أما حجم أوحميط عملة النحاس فكان يبلغ , سنتيمتر 

  )٣(. أما احلبوب فإن أنواعها اخلمس توجد نسبيا  وكذلك الست أنواع من احليوانات ) فن ٤=سنتيمتر  ١.٢٤
, السمسـم  ,وتوجد هناك أنواع كثرية من أنواع املأكوالت مثل العسل أو املشروبات اليت يطلق عليهـا دم التـنني   

وتوجد فصيلة مجال آمورليوبارد وهى مجال  ذات . توجد اجلمال ذات السنام والسمنامني.البطيخ , اخلردل , املر , البخور
ويوجد طائر طويل اجلسم ذوعنق كالرافعـة  , ر مع بقع أرضية سوداء شعور كثيفة طويلة متيل إىل اللون الرمادي األصف

                                                                                                                                              
م ورغم انه من أصل بنغايل إال انه حتمس جدا يف الكتابه عن عظمة ١٥٤٠و تويف عام  ١٤٩٠ولد عام  بالصني من مواطين مدينة سوتشو )١(

ر االمحـر وقـد   الصني و رحالا املسماه برحالت الكرت اليت قادها تشينغ خه إيل البحار الغربية مبا فيهم احمليط اهلندي و اخلليج العريب و البح
  اعتمد علي عدد من املخطوطات املهمة يف كتابه كتابه عن الرحالت السبع لتشينغ خه ، راجع 

Denys Lombard  , Haraprasad Ray : Trade and Diplomacy in India – china Relations ,A 
study of Bengal during the fifteenth century, Bulletin de I,ecole francaise d,extreme – 
orient, 1994,vol .81,no.1,p388-389. 

)2(  Luo Maodeng, annotated by Lu Shulun and Lan Shaohua, Sanbao Taijian xia 
Xiyang ji tongsu yanyi (Popular romance of the journey to the Western Ocean of 
the Three Treasure Eunuch), Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 1985.,p.64-66 

)3(  Menzies, Gavin, 1421: The Year China Discovered the World, UK: Bantam, 
2002.p.5-9 
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ونظرا للتشابه الكبري بينه وبني اجلمل فإنـه يشـار اليـه    , )النعام (واألرجل الذراعية الطويلة حتتوى على أصبعني فقط 
ويوجد عطر يؤخذ طعامه وأكله هو اخلمس أنواع من احلبوب اليت كانت موجودة , بالدجاجة اجلمل أواجلمل الدجاجة 

من شجرة عالية ذات ثالث قمم عالية أوراقها رباعية الشكل وزهورها الصفراء تبدو بـاللون األزرق الـذي مييـل إىل    
املشـروب  .يشبه املشروب السكري املذاق ،  ويطلق عليه أو يشار إليه باسم البرتوين  ) صمغها (وحلاؤها , االخضرار 

أما من حيث الشـكل  ,أما الطعم أواملذاق فإنه يشبه حلاء الدمار , بات النفسية يستخدم يف عالج بعض أمراض االضطرا
واللون فإنه يشبه شجرة الصندل اليت متيل إىل اإلمحرار وتسمى بتروكاربوس سانتا لينوس  ـ العصري مسيك القوام ورائـق   

لدعك أو الفرك فإنه خيفـف  وعندما يستخدم ل, وبدون أية رواسب ويطلق عليه اسم ستوراكس  أي شجرة العبهــر 
وخالل عهد يوجنل  مت إرسال مايتعلق بالضرائب . (اجلزية والضريبة غري حمددة بعد أو غري معروفة -من آالم التقلصات  

  )١( )أو اجلزية اخلاصة بذلك 
  :ـ دولة هرمز

Nr. 21, der Staat Hormuz (hulumosiguo 忽魯謨斯國), p. 166 
) يوما بينهما  ٢٥املسافة تستغرق (من كاليكوت )  يل ( آالف  وحدة طولية حملية  هذه الدولة تقع على مسافة مخسة

هذه الدولة دولة ثرية وأسوارها قد أقيمـت مـن   . ومناطقها تقع مباشرة على املناطق اجلبلية وتصل حدودها إىل البحر 
  .احلجارة وفيها يوجد عدد كبري نسبيا  من التجار األغراب األجانب 

حيث تقـام  )املسجد (ولة اهتم بالثقافة الدينية وتعليمها وهنا نعىن ثقافة اإلسالم وتوجد ا دار العبادة ملك هذه الد
العفاف والنظافة والطهارة ملموس هذا البلد وبكل عزمية وإصـرار  . وتقام الصلوات مخس مرات يوميا , الطقوس الدينية 

  .ة حيافظون عليها، وطباع أهل هذه البلد كانت صادقة ونقي
الرجال يرتدون جالبيب أو مالبس . الناس هناك أجسادهم متيل إىل البياض ويتمتعون بنمو وقوام وبناء جسماين قوى 

كما أم رماة ممتازون وخيالون رائعون ، النساء يقمن بنسج شعورهن .شاجنشان " طويلة ورؤوسهم مغطاة بطواقى عالية 
وعند اخلروج جيب عليهن ارتـداء  , ورهن باحلناء ويرتدين جالبيب طويلة وجعلها ىف أربعة ضفائر ، كما أن يطلني شع

  )٢( .كما أن الوجه يغطى بشاش أمحر اللون لغض البصر, أحجبة ملونة أو خيرجن حمجبات 
كمـا أن  ,كما أن حيملن حلقات ذات خرز تتدىل وتعلق يف سالسل ذهبية يعلق ا أيضا بعض السبائك الذهبيـة  

وينسقن الشفاه خبطوط خمتلفة  ، أما الرؤوس فتعلوها ,زيني رموش العيون بالكحل الذي مييل إىل اإلمسرار النسوة يقمن بت

                                                
)١( Zufaer 祖法爾.     النص األصلي  لكتاب ماهوان باللغة الصينيةص     راجع ٣٧-٣٦  

後序   
余少時觀《異域志》，而知天下輿圖之廣，風俗之殊，人物之妍媸，物類之出產，
可驚可喜，可愛可愕，尚疑好事者為之，而竊意其無是埋也。今觀馬君宗道、郭君
祟禮所紀經歷諸番之事實，始有以見夫《異城志》之所載信不誣矣。祟禮乃杭之仁
和人，宗道乃越之會稽人，皆西域天方教，實奇邁之士也。昔太宗皇帝勑令太監鄭
和統率寶船往西洋諸番開讀賞勞，而二君善通譯番語，遂膺斯選，三隨軿軺，跋涉
萬里。自閩之五虎發跡，首入占城，次爪哇、暹羅，又次之舊港、阿魯、蘇門、南
浡、錫蘭、柯枝，極而遠造夫阿丹、天方，凡二十餘國。每國寄往非一日，於輿圖
之廣者，紀之以別遠近﹔風俗之殊者，紀之以別得失﹔與夫人物之妍媸，紀之以別
美惡﹔土地之出產，紀之以別輕重，皆錄之於筆，畢而成帙，其用心亦勤矣。二君
既事竣歸鄉里，恒出以示人，使人皆得以知異城之事，亦有以見聖朝威德之所及若
是其遠也。祟禮尚慮不能使人之盡知，欲鋟梓以廣其傳，因其友陸廷用徵序於予，

遂錄其梗概於後云。  
  是 。  

)2(  Zhang Jian, "Zheng He hanghai tu fuyuan", Sichuan wenwu (Sichuan 
cultural relics), 2005, p 80-83. 
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أطـواق مـن   ) اليدين و الرجلني(املناديل املزينة باخلرز األصلي واجلواهر املرجانية ويلف حول كل من املفاصل األربعة 
  .الذهب والفضة أو كالمها معا 

  .أو مراسم اجلنازات والدفن حيتاجون هناك ملا يسمى بالقاضي إلمتام هذا الطقس أو ذاك وإلمتام عملية الزواج 
عند كل  حفل زواج جيب على عائلة العريس أوال أن تقيم إحتفاال خاص للقاضي واألقرباء مجيعهم وكذلك اخلاطبة (

ائلة من عائليت العريس والعروسة بعرض كما تقوم الحقا كل ع) اخلاطبه(أو املرأة اليت كانت سببا أو توسطت يف الزواج 
سجل قيد عائلي ميتد إىل ثالثة أجيال ماضية ،  وبعد إجناز ذلك يبدأ القاضي يف إمتام الطقوس واإلجراءات  ـ عدا ذلك  

ثة أي يف حالة عدم إمتام العملية يتوجب إعالن مة الزنا  ، أما يف طقوس اجلنازات  فإم يأتون بثوب أبيض يلفون فيه اجل
ويسد الفم أو ميلـئ  ). عملية الغسل (كما أم ميألون أبريق كبري مبياه نظيفة ، وذلك  البتالل اجلثة ثالث مرات )كفن (

والقرب يرش مخس مرات أوسـت مـرات   ,أما املقابر فهي مسورة باحلجارة , باملسك والكافور ويوضع ملفوفا ىف النعش 
يأيت النعش ترفع اجلثة وتوضع داخل السرداب او القرب وتغطى األرض بعد ذلك   بالرمل النظيف احتراما جلثة امليت وعندما

بألواح من احلجارة كالبناء وبعد انتهاء عملية البناء يوضع عليه الركام والتراب ،أما عن كتابة املستندات واألوراق الرمسية 
وىف الدولـة  , حملال التجارية فالعروض فيها كـثرية  أما األسواق وا) العربية(فيستخدم الناس هناك لغة املسلمني يف الكتابة 

  .يسيطر املنع التام للكحوليات أما الشاربون للكحل فإم ينفون خارج السوق أو املكان 
هذا البلديف احمليط اهلندي جبنودها املنتصرين البواسل الشجعان وخيوهلا النبيلة وأطبائها املعاجلني وفنانيها ومترمجيها قد 

وللشعب هناك أالعيب وحيل مع املاعز والغيبون  واللعب ، أ و احليل مع املاعز يتطلب جذع . لقمة يف التقدمقفزت إىل ا
مث , طويل ذو مقياس حمدد وعلى حافته ميكن وضع أماكن حلوافر من حوافر املاعز ويوضع كما لو كان مزروعا يف التربة 

وعلى دق الطبول البارعة تتراقص أحدى املاعز أو العـرتات  , ال يقوم احد الناس بالتصفيق على يديه وهو يتمتم بأى أقو
حول هذا اجلذع وحتاول أن تضع احلافرين األولني هلا على موضع حافرين من أماكنها باجلذع مث حتاول أن تقفز بـاجلزء  

بقطعة خشبية أخرى مث ياتى الرجل . اخللفي من جسدها لتضع احلافرين املتأخرين على موضع احلافرين الباقني من اجلذع 
معلقة وحياول مخس أو ست مرات بنفس الطريقة الراقصة ومن خالل الصدام يتم ايار كل شىء ويصيد العرتة أو املاعز 
ويضعها على األرض وتبقى العرتة ملقاة على األرض كما لو كانت ىف حالة موت مث يعطى األمر ملد الرجلني األمـاميني  

مبد اجلزء اخللفي  فتمدمها العرتة إىل اخللف ، أما األلعوبة مع الغيبون وهو نوع من القرود ـ  فتفعل العرتة مث يعطى األمر 
فإنه تتقدم قردة سوداء كبرية بالتقدم ثالث ياردات ويأمر أحد الرجال رجل آخر يربط أمين القرد الكبري برباط ال يستطيع 

على رأسه دون أن يعرفه القرد بالطبع ،  مث ينخـرط بـني    القرد أن يرى من خالله مث يأيت آخر يف اخلفاء ويضرب القرد
مجوع احلضور مث بعد ذلك يرفع الرباط عن رأس القرد الذي يبدأ يف اجلري وراء ااآلآلف  من الناس احلاضـرين وذلـك   

  )١( .الستخراج ومعرفة  الرجل ، أو الشخص الذي  ضربه على رأسه 
وحمصول احلبوب . هناك توجد وفرة غزيرة يف اليشم  -- هى تسمى الديناروهناك يتم تبادل التجارة بالعملة الفضية و

هناك هو األرز والقمح أما احليوانات فيوجد منها الستة أنواع  أما قطر العملة الفضية املستخدمة هناك طبقا للموصـفات  
للمواصـفات الرمسيـة    ووجهي العملة مطلي ومنقط ووزن العملة يبلغ طبقـا )فن ٦(سم  ١.٨٦الرمسية للبلد فهم يبلغ 

, وقليل من األمطار , وتبخر التربة هناك جيلب الربودة واحلرارة والصقيع والثلوج والكثري من الندى ) فن  ٤(جم ١.٤٨
غىن بالشبة على جانبه , وبعد الربيع تزهو األزهار والورود وبعد  اخلريف تتساقط األوراق أما اجلبال فيوجد جبل كبري  

وىف جانبه الشرقي يوجد الصنوبر،  أما من الناحية الغربية فيكثر اجلري , به الشمايل فهو غىن باجلري األبيض أما جان, اجلنويب 
هو السافري اخلماسـي اللـون والـروىب    : أما بالنسبة للمعادن واألحجار الكرمية فيوجد منها مثانية أنواع األول , األصفر

، والثالث الزمرد والرابع عيون القطط ، واخلامس هو املاس ،  والسادس هو  ،  والثاين هو الزمرد نوعية الذباب ) الياقوت(
املرجان ، والسابع هو اليشم ذو اخلمسة ألوان ويصنع منه أطباق الطعام ،  أما الثامن فهو حبات اخلرز الكبرية اليت تأخذ 

                                                
)1(  Menzies, Gavin, 1421:op.cit ,p.12-14 
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, على مخس أنواع أوهلا العنرب الـذهيب  شكل اللوجنان ومجيع حبات العنرب يشار إليها بكلمة سابوىن ومنها ميكن احلصول 
  )١(. الثالث عنرب األكاليل ، والرابع عنرب الشموع ،  واخلامس العنرب األسود , الثاين اخلرز العنربي 

أما البثـور  . األول منها أنواع الديباج العشرة والسجاجيد املخملية , يوجد أربعة أنواع من األنسجة أو املنسوجات  
أما العرض ) ملليمتر والطول يبلغ وحدتني قياسا بالكالفتر وهو وحدة قياس قدمية ٣١وهو يعادل  تقريبا ( فهي واحد فني 

فهو يبلغ واحد كالفتر ، والثاين هو الشيالن الصوفية ،  والثالث هو مادة الصوف اخلام و الرابع هو املناشف أو الفـوط  
د أربعة أنواع من املاعز أوهلا املاعز ذو التسعة أذيال والثاين ذو الذيل يوج. املطرزة باللون األمحر واألزرق النيلي من احلرير

  )٢( .الطويل والثالث املاعز ذو الذيل الشبيه بذيل الكلب والرابع واألخري املاعز املصارع أو احملارب 
 ٣٠وايل جنس أو نوع من األنواع حيمل زيال عريضا يتعدى طوله واحد أيل  وهى وحدة قياس طول آنذاك ويزن ح

، اجلنس اآلخر وهو الذي له ذيل يشبه ذيل الكلب وهو يشبه املاعز اجلبلي أو الصـحراوي ،  )وحدة قياس وزن (باوند  
إىل  ٧سنتيمتر ومن  ٨٥أيل أو أطول قليال ونوع آخر أو جنس آخر له ذيل بطول حوايل  ٢وذيله يبلغ من الطول حوايل 

ذي باجلزء االمامى منه كثيف يكاد يعوق حركته أما الشعر اخللفي فهـو  بوصات ارتفاع وهو ماعز مصارع وشعره ال ٨
شبه حملوق ، والرأس هي تشبه رأس املاعز ميانياج والقرون ملتوية ناحية األمام وهى حمزمة بأحزمة حديدية ا أجـراس  

  .تسمع أصواا عندما يتحرك احليوان اى حركة 
ن املقامرون حيرصون على تربيتها ، وجد نوع من الكائنـات احليـة   والن هذه املاعز ترسل وتستخدم يف احلروب فا

يعرف بالقط املتوحش يعيش هناك أيضا ويشبه يف منظره اخلارجي شكل السلحفاة وله أذن سوداء أو متيل إىل االمسـرار  
الربابـرة   وهو شديد احلساسية والدفء عندما يروح وجييء تكون احليوانات كلها مزعنه له ويدعى الوشق ويعرف عند

بلفظ سياجوس  ونبات اجلزر عندهم يشبه جذور نبات اللوتس ، ولونه مييل إىل االمحرار ونبات اجلوز يبدو رفيعا وصغريا 
وبزور اللـوتس  . وقشرته متيل إىل البياض ، أما بزور الصنوبر فطوهلا بوصة واحدة ، أما الزبيب فلديهم أربعة أنواع منه 

بيض ، وتوجد الفاصوليا البيضاء فقط وهي دائرية وبيضاء اللون ، كما توجد أيضـا احلمـراء   متشاه متيل إىل اللون األ
األرجوانية ، كما توجد فاكهه من اجلوز أو على شكل اجلوز لكنها اعلي منها وأطول  وذات لون ابيض وبذورها ذات 

أما الثمرة نفسها فهي يف حجم براد الشاي  طعم لذيذ ويطلق عليها فاكهه اللوز أما الرمان فله زهرة كبرية احلجم مفلطحة
أو كوب الشرب املشابه لذلك ، كما يوجد أيضا التفاح واخلوخ وقصب السكر وكثري من الشمام ، كما أن البلح عندهم 

  :يطلق عليه كلمة دبس  ومنه يوجد ثالث أنواع 
بالكريستال وطعم هذا النوع من البلح نوع على شكل إصبع اإلام ونواته صغرية وتظهر كما لو كانت ملبسة : أوال 

حلو ومسكر ، ونوع آخر من البلح ميكن طحنه وحتويله إىل كتل لينة تشكل وتطهى أو تسلق  وطعمها يشبه طعم التني ، 
أما النوع الثالث فهو يشبه العناب يف شكله وتكوينه ونظرا الن طعمه ليس لذيذا فإم يستخدمونه كعلف للحيوانـات ،  

  .ذه األنواع أو ما سبق فلم يوجد عليه إمجاع بالنسبة هل

                                                
)1(  Zhou Shide, "Cong Baochuanchang tuogan de jianding tuilun Zheng He 

baochuan" (Confirming that the hypotheses regarding Zheng He's treasure ships 
in light of the tiller discovered at the treasure ship drydock), Wenwu, Beijing, 
1962,p.2,31-35 

)٢(  Mills, K. V. G., and Roderich Ptak, Hsing-ch'a Sheng-lan: The Overall 
Survey of the Star Raft by Fei Hsin, Wiesbaden: Harrassowitz, 1996,p.70-71 

الصينية لوجود بعض املصطلحات الغري واجلدير بالذكر ان ترمجة مايلز لكتاب فاكسني النستطيع االعتماد عليه يف ترمجتنا لنص فاكسني باللغة 
  مفهومة ، لذا جلاء الباحث لترمجة النص الصيين االصلي مبساعدة عدد من األساتذة املتخصصني
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وىف عهد يوجنل مت إرسال موضوع أو آمر ما خبصوص إهداء زرافة وبعض األشياء األخرى وكان ذلك من خالل ورقة 
مكتوبة وموضوعة وجمهزة على لوح ذهيب وقد تبع ذلك عودة السفن الشراعية العائدة إىل الـبالد حاملـة اإلشـارة أو    

  )١(اجلزيةاالعتراف ب

                                                
)١(  Hulumosi 忽魯謨斯, 

هلها و راجع ما كتبة ماهوان يف النص االصلي باللغة الصينية عن هرمز حيث افرد هلرمز مساحة اكرب من غريها يف كتابه و ابدي اعجابه با
  ٣٦-٣٥غناها و عادات و تقاليد اهلها و متسكهم بالشريعة االسالمية و عالقاا بالصني، ص 

忽魯謨廝國  
  

自古裡國開船投西北，好風行二十五日可到。其國邊海倚山，各處番船并旱番客商
，都到此地趕集買賣，所以國民皆富。國王國人皆奉回回教門，尊謹誠信，

， 戒。 ， 苦 家。 ，
， 。 清白豐偉，衣冠濟楚標緻。婚喪之禮，悉遵回回教規。

男子娶妻，先以媒妁，已通禮訖，其男家即置席請加的。加的者，掌教門規矩之官
也。及主婚人并媒人，親族之長者，兩家各通三代鄉貫來歷，寫立婚書已定，然後
擇日成親。否則官府如奸論罪。如有人死者，即用白番布為大殮小殮之衣，用瓶盛
淨水，將屍從頭至足澆洗二三次，既淨，以麝香片腦填屍口鼻，才服殮衣，貯棺內
，當 。 ， ， ， 去其棺，
內， ， ， 。 飲食，務以酥油拌煮而食
。市中燒羊、燒雞、燒肉、薄餅、哈喇潵一應麵食皆有賣者。二三口之家多不舉火

做飯，止買熟食而契。 

  
王以銀鑄錢，名底那兒，徑官寸六分，底面有紋，重官秤四分，通行使用。書記皆
是回回字，其市肆諸般鋪面百物皆有，止無酒館。國法飲酒者棄市。文武醫蔔之人
絕勝他處。各色技藝皆有，其撮弄把戲，皆不為奇。惟有一樣，羊上高竿，最可笑
也。其術用木一根，長一丈許，木竿頭上止可許羊四蹄立於木。將木立豎於地，扶
定，其人引一小白羝羊，拍手念誦。其羊依拍鼓舞，來近其竿，先以前二足搭定其
木，又將後二足一縱立於竿上。又一人將木一根於羊腳前挨之，其羊又將前兩足搭
上木頂，隨將後二腳縱起。人即扶定其木，其羊立於二木之頂，跳動似舞之狀。又
將木一段趲之，連上五六段，又高丈許。俟其舞罷，然後立於中木，人即推倒其竿
，以手接住其羊。又令臥地作死之狀，令舒前腳則舒前，令舒後腳則舒後。又有將
一大黑猴，高三尺許，演弄諸般本事了，然後令一閒人，將巾帕重重摺疊，緊縛其
猴兩眼，別令一人潛打猴頭一下，深深避之，後解其帕，令尋打頭之人，猴於千百

人中徑取原人而出，甚為怪也。 
  

其國氣候寒暑，春開花，秋落葉。有霜無雪，雨少露多。有一大山，四面出四樣之
物。一面如海邊出之鹽，紅色。人用鐵鋤如打石一般鑿起一塊，有三四十斤者。又
不潮濕，欲用食，則搥碎為末而用。一面出紅土，如銀朱之紅﹔一面出白土，如石
灰，可以粉牆壁﹔一面出黃土，如薑黃色之黃。俱著頭目守管，各處自有客商來販

賣為用。 

  
土產米麥不多，皆是別處販來糶賣，其價極賤。果有核桃、把聃果、松子、石榴、
葡萄乾、桃乾、花紅、萬年棗、西瓜、菜瓜、蔥、韭、薤、蒜、蘿蔔、甜瓜等物。
其胡蘿蔔，紅色如藕大者至多。甜瓜甚大，有高二尺者。其核桃，殼薄白色，手捏
即破。松子長寸許，葡萄乾有三四樣：一樣如棗幹，紫色﹔一樣如蓮子大，無核，
結霜﹔一樣圓顆如白豆大，略白色。把聃果如核桃樣，尖長色白，內有仁，味勝核
桃肉。石榴如茶鍾大，花紅如拳大，甚香美。萬年棗亦有三樣：一樣番名垛沙布，
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وهذه الدولة تبعد قرابة الستة Nr. 22, der Staat Aden (adanguo 阿丹國) ,p.174: دولة عدن 
إىل الغرب من  كاليكوت ، وهذه الدولة تقع على ساحل البحر ، وأسوار املدينة مقامة من ) وحدة قياسية طولية(آالف يل 

ويبلغ عدد جنوده وعساكره من املشاة والفرسان ما يقرب من . األحجار ، وشعبها كثري العدد وله من اجلراءة قدر كبري 
عشرين ألف رجل ، لذلك كان يرعب من جبانبه من بلدان ، احلكام واحملكومون قد اهتموا كثريا بالثقافـة اإلسـالمية   

يوجنـل الرسـول   لقد سلم ( وعملوا ا واهتموا بتنميتها ، لغتهم العربية وملكهم يتبع الطقوس والعادات والتقاليد ذاا 
إىل املراسيم وأعطى القبعات واجلالليب واهلدايا إىل امللك والرؤساء هناك ، وبعد تقسيم األسطول يف ) املكلف يل تشونج

امللك هناك على رأس كبار . دولة سامودرا ،حصل تشينغ خه على تفويض بتسليم السفن الشراعية هناك إىل هذا املكان 
لكي بكل سعادة وسرور وبعد انتهاء مراسم وضع السفن الشراعية وإمتام عملية التسليم أعطى موظفيه استقبله يف القصر امل

امللك هناك يغطى رأسه  )١( ) .امللك توجيهاته إىل شعب البالد ومالك األشياء النفيسة للقيام بالتبادل التجاري واملقايضة 
أيضـا  ) املسـجد (باألحجار الكرمية ويوجد املعبد  بقبعة ذهبية ويرتدى قفطان أصفر اللون ، حزامه من الذهب ومرصع

إلقامة الشعائر والطقوس وهناك يقوم امللك بإقامة الشعائر والطقوس يف اليوم األول من كل أسبوع كما أنه يقوم بتبـديل  
ناسب ويذهب ويتحرك بواسطة عربة ، أما رعاياه فريتدون لباسا ي.العمامة الذهبية بشال ذى لون ابيض ، يلف به رأسه 

مرتبام ودرجام أو أوضاعهم ، أما شعب هذه الدولة فإم يلفون رؤوسهم بالشيالن املختلفة األلوان ، ويلبسون مالبس 
والنسـاء  .من الصوف والديباج  املطرز باحلرير ، وهم يلبسون أيضا األحذية باألقدام وكذلك النيعال أو ما شابه ذلـك  

قون ىف أعناقهم بعض املعلقات كالسالسل واألشياء املشاة والغالية القيمة ، كما إن هناك يرتدين اجلالبيب الطويلة ويعل
احللقان واخلوامت وما شابه تكون عبارة عن ذهب مرصع باوهرات و اخلرز ،  والنساء يضعن أيضا حـول معاصـمهم   

كما أم , أصابع األيدي أو األرجل من األحجار الكرمية ، يضعن باألصابع خوامت ذهبية سواء ) سالسل(األربعة إطارات 
املزينة باأللوان املختلفة وتكون هذه الشيالن من احلريـر وتبقـى فقـط    )املناديل ـ الشيالن  (يلففن رؤوسهن باملناشف 

                                                                                                                                              
每個如母指大，核小結霜如沙糖，忒甜難吃﹔一樣挼爛成二三十個大塊，如好柿餅

及軟棗之味﹔一等如南棗樣略大，味頗澀，彼人將來喂牲口。 

  
此處各番寶貨皆有，更有青紅 ，并紅剌、祖把碧、祖母剌、貓睛、金鋼鑽
，大顆珍珠如龍眼大，重一錢二三分，珊瑚樹珠，并枝梗、金珀、珀珠、神珠、蠟
珀、黑珀，番名撤白值。各色美玉器皿、水晶器皿，十樣錦翦絨花單，其絨起一二
分，長二丈，闊一丈，各色梭幅，撤哈喇氊、氁羅氁紗、各番青紅絲嵌手巾等類皆

有賣者。  
  

駝馬、騾、牛、羊廣有。其羊有四樣：一等大尾棉羊， 個 斤，
， ， 斤﹔一等狗尾羊，如山羊樣，其尾長二尺餘﹔一等鬥羊，

高二尺七八寸，前半截毛長拖地，後半截皆翦淨，其頭面頸額似棉羊。角彎轉向前
，上帶小鐵牌，行動有聲。此羊性怏鬥，好事之人餵養於家，與人鬥賭錢物為戲。
又出一等獸，名草上飛，番名昔稚鍋失，如大貓大，渾身儼似玳瑁斑貓樣，兩耳尖

黑，性純不惡。若獅豹等項猛獸，見他即俯伏於地，乃獸中之王也。 
  

其國王亦將船隻載獅子、麒麟、馬疋、珠子、寶石等物并金葉表文，差其頭目人等
，跟隨欽差西洋回還寶船，赴闕進貢。  

)1( Zheng Yijun, Collection of Documents on Zheng He’s Voyage(Enlarged edition)(Zheng 

He xia xiyang ziliao huibian(zengbian ben)), ,  P.1-65 
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أما صناعة الذهب والفضة املاهرة فهي تتركز يف اجلانب الغريب يف عدن وهذه الصناعة تأتى .وجوههم دون الغطاء ظاهرة 
  )١(. تبة األوىل لدى أهل هذه املناطق الغربية يف املر

واألحجار تسمى باألحجار . أهل هذا البلد يقيمون األبنية من احلجارة , طعامهم يعدون دائما بالسمن والعسل النحل 
) klafter(وىف أسطح البنايات يستخدمون الطوب وارتفاع األبنية عادة ما يبلغ حوايل مخسة كالفتر , اجلريية املرجانية 

كمـا توجـد   , لكل ثالث طوابق ، يوجد يف هذا البلد احلمامات العامة ) م مترا١٥وهو ما يعادل حوايل مخسة عشر (
وهناك يزاول الناس التجارة من , حمالت ومتاجر اخلمور توجد أيضا حمالت تسمى سوق  للحراير امللونة وكذلك للكتب 

حاسية أما الذهبية فيطلق عليها فولورى وبلغة أهل البلد بوىل أمـا العملـة   خالل العملة املعدنية الذهبية وأيضا العملة الن
واحليوانـات  , النحاسية فتسمى فلوس  وهناك رواج كبري لليشم  ،أما احلبوب فإن األنواع اخلمسة تتواجد ىف هذا البلـد 

جم طبقا ٣.٧٣هبية يبلغ حوايل وزن العملة الذ.(املرتلية عندهم تشمل البقر واخلراف والدجاج وأيضا يستأنسون الكالب 
التقـومي  , ووجهاها متشاان ومنقطان ،الطبقات األرضية للبلد ترسل الدفء واحلرارة وهى جافة , للمواصفات الرمسية

وهناك يبدأ عد الشهور منذ الشهر األول طبقا لظهور أول ضوء قمري شـهري ،  , السنوي حيتوى علي إثىن عشر شهرا 
, من خالل الشخصيات الروحية املقدسة فهم يقومون بتحديد يوم حمدد ليكون بدايـة الربيـع    احلسابات الفلكية تظهر

فتتفتح األزهار يف كل مكان وتنتشر الورود وعندما تذبل يكون هذا مبثابة اية فصل الربيع وعندما تكون الزهور تقريبـا  
ريف بنهاية دورة التفتح واالزدهار ومن كسـوف  مجيعها ذابلة واألوراق ساقطة من فروعها وأشجارها هنا يبدأ فصل اخل

مشس إىل كسوف مشس ، و من فيضان إىل فيضان، ومن رياح إىل رياح ، و من مطر إىل مطر حيدث طبقا حلسابام دون 
أي احنراف أي أم حيسبون مواسم الفيضانات وكذلك الكسوف واخلسوف ومواسم الرياح ومواسم األمطار حسـابا  

ويوجد هناك للقيام بعملية املقايضـة أو مبادلـة   . وتروح املواسم وتأتى دون أي   احنراف أو تغيري  دقيقا وحيدث ذلك
  )٢( .البضائع اثنا عشر منتجا بالغة الندرة 

  :األحجار مثل
، العنرب -٥، األفرع املرجانية-٤ ،اخلرز الكبري-٣، اقوت ذو األلوان اخلمسة املختلفةالي-٢، أحجار عيون القطط-١

  اليمامة  -١٢،النعام-١١، فهد اآلمور-١٠ ،احلمار الوحشي-٩ ،األسد-٨ ،الزرافة-٧، )ماء الورد(الورد املقطر-٦
, أزهار الشامباكا  , مثل أنواع كثرية من خشب الصندل األمحر : كما توجد بعض املنتجات احمللية األصلية األخرى

يوجد أيضا عاج الفيل كما توجد اجلمال اليت . واملشمش واخلوخ الرمان , أنواع أخرى كثرية خمتلفة من البلح الفارسي 
كما يوجد أيضا املاعز ذوا التسع أذناب أو ذيول بشعر ابيض نـاعم  , )وحدة طولية (يل  ١٠٠٠تسري ملسافة حوايل ألف 

والشعر األبيض النـاعم  , الرقبة أو احللق تبدو كرقبة البقر , وبدال من  القرون هلا احنناءان أسودان الشعر , وبدون قرون 
  .وذوات أرداف مفلطحة ويشار إليها بغنم الصوف ,يشبه شعر الكالب 

توجد هناك بعض احليوانات املتوحشة ، منها ما يسمى احلمري وأجسادها بيضاء اللون ، ووجوهها أيضا تبدو بيضاء ، 
ط بلغة أهل البلد وتسمى أيضـا بـالغزالن   لكنها خمططة باللون األسود ، إا تسمى باحلمار الوحشي ، أو احلمار املخط

وهـى تسـاوى   ) واأللني هو وحدة حملية طولية ( حوايل تسعة الني  –املنقوشة وواحد آخر يبلغ ارتفاع ساقيه األماميني 
متر طويل بأصابع  ١.٩متر طويل ، أما ساقيها اخللفيني فيبلغ ارتفاعهما حوايل ستة الني اى ما يعادل  ٢.٧٥تقريبا حوايل 

ذات أظافر بأقدام مسطحة ورقاب طويلة ويستطيع أن الواحد أن يرفـع رأسـه إىل     -ثالثية األظافر أو ذات إصبع ثالثة
وعندما يرفع رأسه إىل اعلي ينخفض جزاه اخللفي ولـه  .متر طويل  ٥.١حوايل واحد كالفتر  وستة الني اى ما يقارب 

مه فيشبه جسد الغزال ويسمى ذلك احليوان بالزرافة  وهى تتغـذى  قرون حلميه كما أن له زيل يشبه زيل البقر ، أما جس

                                                
)1(  Luo Maodeng, annotated by Lu Shulun and Lan Shaohua, Sanbao Taijian xia 

Xiyang ji tongsu yanyi (Popular romance of the journey to the Western Ocean of 
the Three Treasure Eunuch),.,p.71 

)2(  ibid 
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وهناك نوع آخر يشبه خلقة النمر ، بفراء اسود أو داكن أو غامق ذو رأس كبري وشفاه .على األنواع اخلمسة من احلبوب 
وال تبـدى أيـة    عريضة ، زيله اسود وطويل يبدو كاخلصل ، هديره مثل الرعد ، ومجيع احليوانات اليت تواجهه تزعن له

خالل . عما إذا كانت تقابل أو تواجه ضريبة معينة أو جزية مل تثبت ذلك بعد .مقاومة ، انه يسمى األسد بلغة أهل البالد 
  )١(عهد يوجنل أرسل مرسال حامال معه ما يثبت ضريبتها أو جزيتها للجماهري أو العامة 

هذه الدولة توجد على Nr. 23, der Staat Mekka (tianfangguo 天方國),p. 181:دولة مكة 
من كاليكوت جهة اجلنوب الغريب عند منطقة شني كـورس   ( من كاليكوت ) يل(بعد حوايل عشرين ألف وحدة طولية 

يستطيع الرجل اإلحبار معرياح شديدة اهلبوب يصل بعد ثالث أشهر بامليناء الذي يسمى ميناء جدة ويقع حتت سيطرة قائد 
: ويطلق على هذه املدينـة  . الواحد السفر ملدة تقدر بيوم واحد  لكي يصل إىل املدينة امللكية ومن جدة يستطيع . قبلي 

دولة مكة أو بالد مكة  امللك يف هذا البلد مثقف بالدين االسالمى ، كما انه العادات والتقاليد هناك عظيمـة وسـليمة   
س هناك والدة أو نشأة قمر جديد فإم سواء احلاكم أو وعندما يرى النا –وحمترمة ولذلك خييم االزدهار على هذه البلدة 

أشكاهلم اخلارجية  وسيمة  والبشرة متيل إىل اللون . احملكوم يقوم باالحنناء والسجود على األرض توقريا وتقديسا للسماء 

                                                
)١(Adan 阿丹,  

       ٣٤-٣١راجع ما كتبة ماهوان يف النص األصلي عن عدن ، ص 
榜葛剌國 

  
自蘇門答刺國開船，取帽山并翠藍島，投西北上，好風行二十日，先到浙地港泊船，用小船入港，
五百餘里到地名鎖納兒港登岸，向西南行三十五站到其國。有城郭，其王府并一應大小衙門皆在城

內。 
  

其國地方廣闊，物穰民稠，舉國皆是回回人，民俗淳善。富家造船往諸番國經營者頗多，出外傭役

者亦多。人之容體皆黑，間有一白者。男子皆剃
，以白布纏之。身服從頭套下圓領長衣，下圍各色闊手巾，足穿淺面皮鞋。其國王并頭目之服，俱

教禮，冠衣甚整麗。國語皆從榜葛裡，自成一家言語， 吧兒西語者亦有之。國王以銀鑄錢
，名倘伽， ， ， 。 。 考

嚟，論個數交易。民俗冠喪祭婚姻之禮，皆依回回教門禮制。  
  

四時氣候，常熱如夏。稻穀一年二熟，米粟細長，多有細紅米。粟、麥、芝麻、各色豆黍、薑、芥
、蔥、蒜、瓜、茄、蔬菜皆有。果有芭蕉子。酒有三四等，椰子酒、米酒、樹酒、茭蔁酒各色法制
，多有燒酒。市賣無茶，人家以檳榔待人。街市一應鋪店、混堂、酒飯甜食等肆都有。駝、馬、驢
、騾、水牛、 、 、 、 、 、 、 、犬、 。 、 、
、 ，其甜食則有沙糖、白糖、糖霜、糖果、蜜煎、蜜薑之類。土產五六樣細布：一樣蓽布
，番名卑泊，闊三尺餘，長五丈六七尺，此布勻細如粉箋═般﹔一樣薑黑布，番名滿者提，闊四尺許
，長五丈餘，此布緊密壯實﹔一樣番名沙納巴付，闊五尺，長三丈，便如生平羅樣，即布羅也﹔一
樣番名忻白勤搭黎，闊三尺，長六丈，布眼稀勻，即布紗他，皆用此布纏頭﹔一樣番名沙榻兒，闊
二尺五六寸，長四丈餘，如好三梭布一般﹔有一樣番名驀黑驀勒，闊四尺，長二丈餘，背面皆起絨
頭，厚四五分，即兜羅綿也。桑柘蠶繭皆有，止會作線繰絲嵌手巾并絹。不曉成綿。漆器、盤碗、

鑌鐵、輪、刀、翦等器皆有賣者。一樣白紙，亦是樹皮所造，光滑細膩如鹿皮一般。  
  

國法有笞杖徒流等刑。官品衙門印信行移皆有。軍亦有官管給糧餉，管軍頭目名吧斯剌兒。醫蔔陰
陽百工技藝皆有之。其行術，身穿挑黑線白布花衫，下圍色絲手巾，以各色硝子珠間以珊瑚珠穿成
纓絡，佩於肩項，又以青紅硝子燒成鐲，帶於兩臂，人家宴飲，此輩亦來動樂，口唱番歌對舞，亦
有解數。有一等人名根肖速魯奈，即樂工也。 ， ， ，
擊 鼓， 擊大鼓， ， ， 。 家， 擊 去，

， 。 ， ， 。 ， 拴一
大虎，在街牽拽而行，至人家演弄。即解其鐵索，令虎坐於地。其人赤體單梢，對虎跳躍，拽拳將
虎踢打。其虎性發作威，咆哮勢若撲人。其人與虎對跌數交畢，又以一臂伸入虎口，直至其喉，虎
不敢咬。其人仍銷虎頸，則伏於地討食。其家則與肉啖之，又與其人錢物而去。日月之定，亦以十

二個月為一年，無閏月。節氣早晚臨期推。 

  王亦差人駕船往各番國買賣，取辦方物珍珠寶石，進貢中國。  
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أمـا   –أرجلـهم  االرجواىن ، الرجال يرتدون اجلالبيب الطويلة ويلفون رؤوسهم باألغطية ، ويلبسون أحذية من اجللد ب
النساء فإن يغطني رؤوسهن وال يبدين وجوههن ، وتستخدم هناك اللغة العربية كلغة أساسية ألصل البلد ، كما انه يوجد 
منع تام وحترمي كامل للخمر ذا البلد ، وتقام إجراءات الزواج واجلنازات طبقا للطقوس الدينية اإلسالمية متاما ، املعبد أو 

م فيه الطقوس الدينية يطلق عليه اسم قاعة السماء أو ساحة السماء تيانتاج ، وهذه الساحة أو القاعة هي املسجد الذي تقا
  )١( .مستطيلة الشكل وارتفاعها مياثل عرضها من حيث الطول ويطلق عليها اسم الكعبة

عة حماطة بسور يشـبه أسـوار   القا. ، قاعدته بنيت من اليشم )يقصد مبين الكعبة املشرفه ( متثال كبري لبوذا قد أقيم 
أربعمائة وست وستني بوابة (بوابة  ٤٦٦القصور ومبىن من احلجارة ذات األلوان اخلمسة املستطيلة األبعاد وسور املدينة له 

السقف مبىن من العروق اخلشبية أو الكتل اخلشبية وهى مصنوعة من خشب النسر وهى مخسة ، أما جمرى السطح أو ). 
يوميا يقومون مبسـح اجلـدران    –أرضية القاعة السماوية مطلية أو مغطاة باجلرانيت . ع من الذهب املزراب فهو مصنو

املرمر (مبنية من اليشم ) األعمدة (الركائز . أما العطر فال يكاد ينقطع هناك . األربعة هلذه القاعة مبياه الورد املقطر والعنرب
 ١٠١تسعة وتسعون ركيزة أمامية ، مائة وواحد ٩٩امة أو ركيزة ، دع ٤٦٧حوايل ) الكعبة (ويوجد للقاعة السماوية ) 

 .مائة ومخس وثالثني ركيزة على اجلانب األميـن   ١٣٥مائة واثنني وثالثني ركيزة على الناحية اليسرى ،  ١٣٢داخلية ، 
سود زوي اللون األسود من الكتان امللون باللون األسود واحلرير وهى حتمى بزوج من األ) الكعبة ( ستائر هذه القاعة )٢(

حلرق البخور هناك يتقابلون مرة واحدة كل عام أثناء احلج، ) الكعبة (والذين يأتون من البالد األخرى إىل القاعة . التام 
فال ميثل ألحد اى عائق وليس بعدا كبريا مقابل )  liىل (أما البعد اجلغرايف الذي ميتد ألكثر من عشرة أالف وحدة طولية 

اليوم العاشر من الشهر الثاين عشر هو املوعد احملدد لذلك ياتى الناس املسلمون يف هذا اليوم من كل عام من . ج أداء احل
مجيع البالد اإلسالمية يف العامل حىت وان كانت الرحلة تستغرق عامان نظرا لبعد املسافة وقد كانت الـرحالت البحريـة   

وكل واحد من الذين جـاءوا ألداء  . ن ايء إىل القاعة السماوية للحجتستغرق عام أو عامان لكن ذلك مل مينع الناس م
فريضة احلج حيصل على قطعة سوداء من ستائر الكعبة عند إيابه أو رجوعه وذلك لتذكر فريضة احلج دائما، وعندما تنتهي 

سـيدنا  (فن قدمي لبـوذا  لذلك الستائر فان السلطان يأمر بعمل ستائر جديدة وهكذا ، على اليسار من القاعة يوجد مد
وهذا القرب مت بناؤه من احد األحجار الكرمية ذات اللون األخضر ويسمى حجر السابوىن  طوله يبلغ حوايل واحد ) امساعيل

أما ارتفاعه فيبلغ حوايل ثالثة الني وعرضه يبلغ حوايل مخسة الني ) متر طويل  ٣.٦كالفتر واثنني الني  اى ما يعادل حوايل 
على األجنـاب األربعـة أو عنـد    . سور مغلق وهو مبىن من املرمر النظيف ، ارتفاعه يبلغ حوايل مخسة الني  القرب ذو. 

( األركان األربعة للسور يوجد معبد  ، يقوم املؤذن بتسلقه أو يتسلقه احد األئمة األربعة ،للمدارس أو املذاهب األربعـة  
يوجد صاالت أو قاعات للعلم أو التعليم تسمى باملدارس ، وكل ذلك مبىن كما ) املالكية  –احلنبلية  –الشافعية  –احلنفية 

التأثري احلراري لألرض هناك دائما حار ، لذا فاجلو هناك حار وال تسقط األمطـار  )٣( .من احلجارة ذات اخلمسة ألوان 
ة وميكن حتملها بارتياح احلشائش كما انه ال وجود للربق أو الصقيع أو الرعد وال الثلوج ، والفصول السنوية األربعة لطيف

أو اخلضرة واألشجار هناك تظل خضراء دون ذبول أو تساقط لألوراق ، وهناك يتساقط الندى احللو يوميا وهناك النـاس  
يستغلون هذا الندى ويستهلكونه ويستخدمونه هناك يزاول الناس مقايضام أو مبادالم التجارية بالعملة الذهبية املعدنية ، 

تسمى التاجنا  ، وهناك أيضا توجد حجارة اليشم بغزارة ووفرة ، أما احلبوب فإا تشمل األنواع اخلمسة املعروفة ، وهى 
قطر العملة املعدنية طبقا للمواصفات الرمسية املعمول .( كما أن احليوانات املستأنسة أو املرتلية هي أنواع احليوانات الستة 

جم وهذا  ٣.٧٣سم ، أما وزا فيبلغ حوايل واحد كيان اى ما يعادل  ٢.١٧ى حوايل ا هناك يبلغ حوايل سبعه فني  ا
اى مـا  ) (LI(لو سافر املرء حوايل مائة يل ) مكة ( من هذه الدولة أو هذا البلد .طبقا للمواصفات الرمسية املعمول  ا 

                                                
)1( Pelliot, Paul, "Les grands voyages maritimes chinois au debut du XVe siecle", T'oung Pao, 1933, No. 30, 

pp 237-452  
)2 ( Zheng Yijun, Collection of Documents on Zheng He’s Voyage(Enlarged edition)(Zheng He xia xiyang 

ziliao huibian(zengbian ben)), ,  P.1-65 
)3 ( ibid 
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دينة يوجد مدفن أو قرب الرجل املقدس الذي يف شرق امل. جهة الغرب يصل إىل بلدة تسمى باملدينة ) كيلو متر  ٥٦يقارب 
وأعلى قمة هذا القرب توجد أضواء ذات اخلمسة ألوان ، والصباح ) املقصود قرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ( يدعى حممد 

ق عليـه  هناك كاملساء الضوء والنور أو اإلضاءة ال تنقطع وتتالال دائما وخلف هذا القرب يوجد منبع مائي ، هذا املنبع يطل
هذا املنبع املائي يستطيع أن يهدى من األمـواج   –اسم زمزم ، وطعم املاء الذي جيرى فيه حلو أو مييل إىل املذاق احللو 

الصاخبة أو موجات املاء املتالطمة ، الذي يريد أن يبحر أو يسافر بالسفن عليه أن خيترن قدرا من ماء املنبع ، فـإذا مـا   
  )١( برش هذا املاء فان األمواج دا وتتوازن وتذهب النوة  حدث ووقع إعصار وقام الواحد

ويوجد منتج أصلى وحملى يف مكة وهو ماء الورد املقطر والعنرب ، كما توجد الفهود ، والغزالن ، والوشق ، والزرافة ، 
وكذلك البغـال ،   واألسود ، وكذلك الظباء ، ويوجد أيضا احلصان ، كما توجد أيضا اجلمال والنعام ، احلمري الوحشية

كالفتـر   ٢أما الزهور فتوجد زهرة اخلروب ، وشجرة اخلروب تشبه شجرة التوت الكبرية ويبلغ ارتفاعها حوايل .احلمام 
ويوجد أيضا العنب ، اخلوخ واملشمش والبلح الفارسي ، والرمان والكمثرى ، البطيخ والشمام . وهي  حتصد مرتني بالعام 

 )٢( .املرء على األقل رجالن ، ولرفع شجرة اخلوخ حيتاج 
 

   

                                                
)1(  Luo Maodeng, annotated by Lu Shulun and Lan Shaohua, Sanbao Taijian xia Xiyang ji tongsu yanyi 

(Popular romance of the journey to the Western Ocean of the Three Treasure Eunuch), Shanghai: Shanghai 
Guji Chubanshe, 1985.,p.94 

)٢ (Tianfang 天方,  
  ٣٥-٣٤وحول مكة ميكن الرجوع للنص االصلي ملاهوان باللغه الصينية ونالحظ انه ذكر املدينة املنورة يف اخر حديثة عن مكة،ص

天方國  
  

此國即默伽國也。自古裡國開船，投西南申位，船行三個月方到本國馬頭，番名秩達。有大頭目主守。自秩達
往西行一日，到王居之城，名默伽國。奉回回教門，聖人始於此國闡揚教法，至今國人悉遵教規行事，纖毫不
敢違犯。其國人物魁偉，體貌紫膛色。男子纏頭，穿長衣，足著皮鞋。婦人俱戴蓋頭， 。

。 。 ， 難 家。 教規，犯法者少，誠為極樂之界。婚喪之禮皆依教門體例而行
。  
  

自此再行大半日之程，到天堂禮拜寺，其堂番名愷阿白。外周垣城，其城有四百六十六門，門之兩傍皆用白玉
石為柱，其柱共有四百六十七個，前九十九個，後一百一個，左邊一百三十二個，右邊一百三十五個。其堂以
五色石疊砌，四方平頂樣。 為梁，以 金為閣。滿堂 為之，馨
香不絕。上用皂紵絲為罩罩之。蓄二黑獅子守其門。每年至十二月十日，各番回回人，甚至一二年遠路的，也
到堂內禮拜，皆將所罩紵絲割取一塊為記驗而去。剜割既盡，其王則又預織一罩，復罩於上，仍復年年不絕。
堂之左有司馬儀聖人之墓，其墳壠俱是綠撒不泥寶石為之，長一丈二尺，高三尺，闊五尺，其圍墳之牆，以紺
黃玉疊砌，高五尺餘。城內四角造四堆塔，每禮拜即登此塔喝班唱禮。左右兩傍有各祖師傳法之堂，亦以石頭

疊造，整飾極華麗。  
  

其處氣候四時常熱如夏，並無雨電霜雪。夜露甚重，草木皆馮露水滋養。夜放一空碗，盛至天明，其露水有三
分在碗。土產米穀僅少，皆種粟麥黑黍瓜菜之類。西瓜、甜瓜每個用二人擡一個者亦有。又有一種（纏）綿花
樹，如中國大桑樹，高一二丈，其花一年二放，長生不枯。果有蘿蔔、萬年棗、石榴、花紅、大梨子，桃子有

重四五斤者。其駝、馬、驢、騾、牛、羊、貓、犬、雞、鵝、鴨、鴿亦廣。雞、鴨有重十斤以上者。土產薔薇
露、俺八兒香、麒麟、獅子、駝、雞、羚羊、草上飛，并各色寶石、珍珠、珊瑚、琥珀等物。其王以金鑄錢，

名倘加行使，每個徑七分，重官秤一錢，比中國金有十二成色。 

  
又往西行一日，到一城，名驀底納。其馬哈嘛聖人陵寢正在城內， 起。 ，

清甜，名阿必糝糝。下番之人取其水藏於船邊，海中倘遇颶風，即以此水灑之，風浪頓息。 
  宣德五年，欽蒙聖朝差正使太監 。 ，  

， 等七人，齎帶麝香、磁器等物，附本國船隻到彼。往回一年，買到各色奇貨異寶
，麒麟、獅子、駝雞等物，并畫天堂圓真本回京。其默伽國王亦差使臣，將方物跟同原去通事七人獻齎於朝廷

。 
  景泰辛未秋月望日會稽山樵馬歡述。 
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  مقــدمـــة
الدول الكربى املهمة ىف العامل الىت تؤثر مواقفها ىف جمريات األحداث الدولية ، وملا كان الصراع العرىب تعد الصني من 

االسرائيلى ميثل أحد األحداث املهمة الىت ظهرت ىف القرن العشرين امليالدى ، ومازالت تأثرياا إىل اآلن ىف منطقة حيوية 
بداية هذا الصراع بإعالن قيام اسرائيل على األراضى العربية الفلسطينية من العامل هى منطقة الشرق األوسط ، وارتبطت 

، وكان من األمهية معرفة مواقف الدول الكربى العاملية من هذا الصراع ، وملا كانت الصني من هؤالء الدول  ١٩٤٨عام 
لدول اآلسيوية البارزة ، من هنا واعالن مجهورية الصني الشعبية كإحدى ا ١٩٤٩خاصة بعد قيام الثورة الشيوعية فيها عام 

تأتى أمهية مثل هذه الدراسة لتلقى الضوء على موقف الصني من الصراع العرىب االسرائيلى ىف دراسة تارخيية خمتصرة تبدأ 
، لتربز  ١٩٧٣، وتنتهى مع توضيح موقف الصني من حرب أكتوبر عام  ١٩٤٨منذ بداية الصراع العرىب االسرائيلى عام 

  .ف الصيىن خالل فترة الدراسةتطور املوق
ولقد مت تقسيم هذه الدراسة اىل عدة عناوين جانبية تبدأ بتمهيد عن الصني وبداية الصراع العرىب االسـرائيلى عـام   

، وفيه نتناول باختصار جذور الثورة الصينية وجذور الصراع العريب االسرائيلى حىت موقف الصـني مـن قـرار     ١٩٤٨
  .١٩٤٨ة الصراع باحلرب العربية االسرائيلية األوىل عام وبداي ١٩٤٧التقسيم عام 

وفيه نوضح انشغال الصني بثورا وأمورها الداخليـة   ١٩٥٥-١٩٤٩مث موقف الصني من الصراع العرىب االسرائيلى 
لة اال عندما وما يدور على حدودها مثل األزمة الكورية ، وبالتاىل مل تنشغل مبسألة الصراع العرىب االسرائيلى ىف هذه املرح

  . ١٩٥٥التقت مع القادة العرب ىف مؤمتر باندونج عام 
، وفيه نوضح اعتراف مصر بالصني كأول دولة عربية  ١٩٦٣ – ١٩٥٦مث موقف الصني من الصراع فيما بني عامي 

، وهو مـا   ، وموقف الصني من العدوان الثالثى على مصر ، وما تتبعه من االعتراف املتبادل مع عدد من الدول العربية
انعكس على موقف الصني من بداية التفهم للصراع العرىب االسرائيلى ودعم املوقف العرىب ضد اسرائيل ، الـىت بـدأت   

م مما انعكس سلبياً على حمـاوالت  ١٩٦٢تتدخل ىف بعض املشكالت على حدود الصني مثل الصراع الصيىن اهلندى عام 
، وىف  ١٩٦٢شغال العرب بقضايا الوحدة واالنقسام حول ثورة اليمن عام اسرائيل إلقامة عالقات مع الصني ، فجانب ان

  .ظل ذلك شهدت اية تلك الفترة هدوء ىف القضية الفلسطينية أساس الصراع العرىب االسرائيلى
، وفيه نوضح عودة القضية الفلسطينية  ١٩٧٣ – ١٩٦٤وبعد ذلك نوضح موقف الصني من الصراع فيما بني عامى 

، وكانت الصـني أول دولـة    ١٩٦٤االهتمام العرىب والصيىن والعاملى بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام  اىل دائرة
 ١٩٦٧اجنبية تعترف ا ، وما تبع ذلك من تأييدها لقرارات القمة العربية وتقدمي الدعم للمنظمة حىت كانت حرب يونيو 

كما كانت توصف ىف الدوائر العربيـة   -مريكية وعمليتها اسرائيل اختذت الصني موقفاً مؤيداً للعرب ضد االمربيالية اال
ودعمت الصني األعمال الفدائية الفلسطينية ودول املواجهة مع اسرائيل وكانت املتغريات الدولية قد تركـت   -والصينية 

نيكسون للصـني ىف   اثرها على موقف الصني حني مت تبادل االعتراف مع الواليات املتحدة عقب زيارة الرئيس األمريكي
وبعدها تتخذ موقف الـداعم حلـل    ١٩٧٣وانضمامها لالمم املتحدة ، مما جعل الصني ىف حرب اكتوبر  ١٩٧٢فرباير 

مث اخلامتة وفيها أهم نتائج الدراسة الىت تتبعت فيها منهج البحـث التـارخيى ،   .الصراع العرىب االسرائيلى بالطرق السلمية
 ادر العربية واالجنبية ما بني وثائق وكتب ودوريات من أبرزها بعض الوثـائق االمريكيـة  واستعنت خالهلا بعدد من املص

"Foreign Relations of The United States "   والىت يرمـز هلـا" F.R.U.S"  والربيطانيـة ،
"Foreign Office " والىت يرمز هلا" F.O. " ربيـة ،  والفلسطينية والصينية وجامعة الدول الع، والوثائق املصرية

وقد وضعت البعض ضمن مالحق البحث ، باإلضافة اىل االستعانة بعدد من الدوريات االجنبية والعربية الىت ساعدت ىف 
  .ربط االحداث
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العالقات "وبعد فإن هذه الدراسة التارخيية املختصرة عن موقف الصني من الصراع العرىب االسرائيلى ، إذ أقدمها ملؤمتر 
 .سأل اهللا أن تكون نافعة ومفيدة للباحثني ىف التاريخ احلديث واملعاصر، أ" العربية الصينية

ىف مطلع القرن العشرين امليالدى تزامن قيام اجلمهورية ىف :م١٩٤٨الصني وبداية الصراع العرىب االسرائيلى عام : أوالً
فقد كانت  .العرىب االسرائيلى الصني مع تطلعات القوى الصهيونية القامة وطن هلم ىف فلسطني مما يعىن مقدمات الصراع

الصني الىت تقع ىف شرق القارة االسيوية على احمليط اهلادى ، وحيدها من الشمال بداية من كوريا الشمالية مجهورية روسيا 
االحتادية ومنغوليا ، مث مجهوريات االحتاد السوفيىت السابق من الشمال الغرىب ، والغـرب كازاخسـتان وطاجيكسـتان    

ن مث افغانستان وباكستان ، وىف اجلنوب مجهوريات جنوب غرب اسيا بداية باهلند وحىت فيتنام على سـاحل  واوزباكستا
هذه احلدود الطويلة ، والعدد الكبري من الدول احمليطة ، واملساحة الواسعة ثالث دولة بعـد روسـيا    ).١(احمليط اهلادى 

، كل ذلك جعل ) ٢(تنوع املناخ والتضاريس ووفرة االيدى العاملة االحتادية وكندا ، واالمكانيات االقتصادية اهلائلة من 
من الصني وعلى مدى تارخيها دولة ذات أمهية على الساحة العاملية ، حىت إن مساحتها كانت تتعرض للتوسع واالنكماش 

طلع القرن العشـرين  فكانت الصني ىف م .خالل فترات التاريخ املختلفة بسبب أطماع القوى ااورة والقوى االستعمارية
"  Mnchu" جنح الشعب الصيىن ىف اسقاط اسرة ما نشو  ١٩١١امليالدى تعيش اية عصرها االمرباطورى ، وىف عام 

  " (*) . Sun Yat Sen" واعالن اجلمهورية الصينية بزعامة القائد الصيىن صن يات سن 
، وىف الثالثينيات "  Chiang Kai Shek "توىل رئاسة اجلمهورية ىف الصني تشيانج كاى شيك  ١٩٢٧وىف عام 

، وىف تلـك   ١٩٣٧وحىت عـام   ١٩٣١قامت اليابان بغزو االراضى الصينية ضمن الرتاع الذى وقع بينهما ما بني اعوام 
ينمو ويزحف  ١٩٢١الفترة الىت كان حياول فيها كاى شيك صد اليابان ، كان احلزب الشيوعى الصيىن الذى تأسس عام 

لى معظم السلطة الداخلية ىف البالد ، خاصة خالل سنوات احلرب العاملية الثانية واعقاا ، حىت قاد احلزب حنو السيطرة ع
وأعلـن  " تـايون "ثورة عامة امتدت اىل كل احناء الصني ومل يستطع كاى شيك الوقوف امامها وجلأ اىل جزيرة فرموزا 

ىف االول " الشيوعية"شيوعى ىف اعالن قيام مجهورية الصني الشعبية بينما جنح احلزب ال" الرأمسالية"مجهورية الصني الوطنية 
، ) ٣" (Chou En Lai"وشـواين الى  "  Maw Tse Tung" بزعامة ماوتسى تونج  ١٩٤٩من اكتوبر عام 

  .نيةلتبدأ الصني عهداً جديداً وضة شاملة جعلت منها احدى القوى العاملية املهمة ىف عامل ما بعد احلرب العاملية الثا
وىف تلك االثناء الىت كانت تتشكل فيها خريطة الصني املعاصرة ، كان الصراع العرىب االسرائيلى يتشكل هو االخـر  

نوفمرب عام  ٢عندما استطاعت القوى الصهيونية خالل سنوات احلرب العاملية االوىل ان تنتزع من بريطانيا وعد بلفور ىف 
والىت كانت خاضعة للدولة العثمانية ىف شرق البحر املتوسط وغرب القارة االسيوية بإقامة وطن لليهود ىف فلسطني  ١٩١٧

، وما إن انتهت احلرب واقتسمت اجنلترا وفرنسا امالك الدولة العثمانية مبوجب اتفاقية سايكس بيكو ، وقعت االراضـى  
  ).٤(الفلسطينية حتت االنتداب الربيطاىن

ت االستعمارية الربيطانية تسمح باهلجرات اليهودية ومتكن اليهود مـن  أخذت السلطا ١٩٢٢ومنذ ذلك الوقت عام 
امتالك االراضى الفلسطينية ، غري عابئة بثورات الفلسطينيني الىت يدعمها العرب سواء ىف العشرينيات وأبرزها ثورة الرباق 

                                                
  .موقع الصني عبارة عن خريطة توضح) ١(انظر امللحق رقم ) ١(
جغرافية العامل االقليمية ، اجلزء االول ، اسيا املومسية وعامل احمليط اهلادى ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الشباب اجلامعية ، : حسن ابوالعينني. د) ٢(

  . وما بعدها ٤٢٠، ص ١٩٧٤االسكندرية ، 
  .١٨٦، ص ٢٠٠٠العامة املصرية للكتاب ، القاهرة ،  ، اهليئة" معجزة اية القرن العشرين "الصني : ابراهيم نافع : أيضاً
ولد الدكتور صن يات سن ىف قرية قرب مدينة كانتون ، واعتنق املسيحية ، والتحق باحدى مدارس الرهبان ىف هنولولو االمريكية ، مث (*) 

غرب وآمال الشرق، وآمن باالصالح وقاد الثورة بالكلية احلربية االجنليزية    ، وكان اول صيىن يتخرج منها ، ولذلك اجتمعت فيه ثقافة ال
 .٧٧، ص١٩٩٨حماضرات ىف تاريخ الشرق االقصى ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ، : فاروق اباظة . د: الصينية ضد االمرباطورية ، انظر

 .٩٢كتب املصري احلديث، االسكندرية ، ص، امل٣التاريخ االورىب احلديث واملعاصر منذ احلرب العاملية االوىل ، جـ: جالل حيىي. د) ٣(

 .١٩٥٧، اموعة االوىل ،  ٢٧الوثائق الرئيسية ىف قضية فلسطني ، وثيقة : جامعة الدول العربية ) ٤(
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، والىت اعقبـها  ) ٢(ينية الكربى الىت عرفت بالثورة الفلسط ١٩٣٦، او ىف الثالثينيات وابرزها ثورة عام ) ١(١٩٢٩عام 
لبحث حـل   ١٩٣٩تشكيل جلنة أوصت ألول مرة بتقسيم فلسطني مث دعوة بريطانيا اىل عقد مؤمتر لندن ىف فرباير عام 

  ).٣(للمسألة الفلسطينية
الثانيـة ىف  وىف ظل فشل املؤمتر وصدور العديد من الكتب الربيطانية الىت تعد باحللول ، اىل ان قامت احلرب العامليـة  

سبتمرب من نفس العام زادت اهلجرات اليهودية اىل فلسطني ، وعلى الرغم من حماوالت التهدئة الربيطانية كسباً ملوقـف  
تشكيالت داخـل  العرب جبانبها خالل سنوات احلرب ، والىت مبجرد انتهائها كانت القوى الصهيونية قد اعدت نفسها ب

، حيث بدأت اللجان الدولية  ١٩٤٥اعلن فيه عن تأسيس منظمة االمم املتحدة عام ، ىف الوقت الذى االراضى الفلسطينية
  ).٤( ١٩٤٦تبحث عن حلول للمشكلة الفلسطينية دون جدوى ومنها جلنة التحقيق الربيطانية االمريكية عام 

 ٢٩ىف  ١٨١ر عرضت القضية الفلسطينية على االمم املتحدة وانتهت اجلمعية العامة باصدار القـرا  ١٩٤٧وىف عام 
، وهو القـرار  ) ٥(، ويقضى بتقسيم فلسطني اىل منطقة عربية واخرى يهودية وثالثة دولية وهى القدس  ١٩٤٧نوفمرب 

بينما استغلت القوى الصهيونية اعـالن بريطانيـا    ).٦(الذى قوبل باستنكار واسع ورفض قاطع من كل القوى العربية 
  ).٧(لنت ىف اليوم التاىل قيام دولة اسرائيل وأع ١٩٤٨مايو  ١٤االنسحاب من فلسطني ىف 

وذا االعالن بدأ الصراع العرىب االسرائيلى باشتعال احلرب العربية االسرائيلية االوىل الىت بدأت معها مواقف الـدول  
ظهرتا بعد املختلفة تتضح من هذا الصراع ومن بينها الصني ، وإذا كانت الواليات املتحدة واالحتاد السوفيىت أكرب قوتني 

، فإن الصني كان هلـا  ) ٨(احلرب العاملية الثانية ، قد اعترفتا باسرائيل بعد اعالن قيامها مباشرة ومعهما بريطانيا وفرنسا 
على مشروع القرار  ١٩٤٧موقف آخر منذ بداية تطور االحداث حىت عرض القضية ىف االمم املتحدة ، ومنذ ابريل عام 

حبضور الوكالة اليهودية الجتماعات اجلمعية العامة لالم املتحدة ، وىف نفس الوقت على  البولندى التشيكى الذى يطالب
مشروع القرار العرىب الذى يطالب بإاء االنتداب الربيطاىن ووقف اهلجرة واعالن استقالل فلسطني ، وطالبت الصـني  

يدل على أن الصني اختذت موقفاً وسطاً بـني  ، ولعل ىف هذا ما ) ٩(بضرورة تسوية عادلة للمشكلة بني االطراف املعنية 
  ).١٠(العرب واليهود ، ولذلك اعلنت عند عرض التقسيم عن رفضها للتصويت ائياً على القرار 

م انه يرفض فرض احللـول للقضـية   ١٩٤٨وهكذا يتضح أن موقف الصني ىف بداية الصراع العرىب االسرائيلى عام 
بعيداً عن الصراعات اخلارجيـة   -كما رأينا  –مع انشغال الصني بأحواهلا الداخلية الفلسطينية ، وهو املوقف الذى تزامن 

  .١٩٤٩حىت اعالن قيام مجهورية الصني الشعبية ىف عام 

                                                
)١ (  F.O. 371/13755, From Mr. Bond to F.O. Oct. 15, 1929. 

)٢ (F.O. 371/20024, From Rendal to Eden, Nov. 24, 1936. 

، حماضر جلساته وتقارير ١٩٣٩مؤمتر فلسطني العرىب الربيطاىن ، املنعقد ىف مدينة لندن فرباير : فاصيل هذا املؤمتر ميكن مراجعةحول ت) ٣(
  .م١٤٢٢/٢٠٠١، واعادت طباعته دارة امللك عبدالعزيز ، الرياض ، ١٩٤٠جلانه، طبعها االمري فيصل بن عبدالعزيز آل سعود عام 

)٤ (F.O 371/52536 From British Legation, Jedda, to F.O London, Jun. 30, 1946.  
  .نص رسالة املفوضية الربيطانية ىف جدة اىل وزارة اخلارجية بلندن تتناول ما حلق بالعرب من ظلم) ٢(وميكن مراجعة امللحق رقم 

)٥ (Kink, G.: The Middle East 1945-1950, NewYork 1960, P.220. 

)٦ (Lenezwski, G.: The Middle East In The World Affairs, NewYourk 1958, P.508. 

)٧ (Hurewitz, J.: Diplomacy In The Near And The Middle East, Vol "2", Princeton, U.S. 

1956, P.281. 
 .٢٤٦، ص٢٠٠٢تاريخ العرب املعاصر، دار عني، القاهرة : رأفت الشيخ. د) ٨(

)٩ (China and The United Nations, "The Manhattan Publishing Company", NewYork, 

1959. 
اسرائيل : ، بعنوان  ١٤٠/٢ – ١٣٩، ملف  ١٥٨١أرشيف وزارة اخلارجية ، األرشيف اجلديد ، حمفظه : دار الوثائق القومية بالقاهرة ) ١٠(

 .١٩/٢/١٩٤٩اجراءات مصر لعدم انضمام اسرائيل للمنظمة الدولية ، مذكرة من وزارة اخلارجية ، إدارة الشئون العربية بتاريخ : 
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انشغلت الصني منذ اعالن قيامها ىف اكتوبر عام :١٩٥٥ – ١٩٤٩موقف الصني من الصراع العرىب االسرائيلى : ثانياً
ملوا بقيادة ماوتسى تونج وشواين الى رئيس الوزراء من أجل تدعيم سلطة احلزب الشيوعى بأحواهلا الداخلية ، فع ١٩٤٩

، واختذوا سياسة خارجية حـذرة ىف ظـل سياسـة االصـالح      ١٩٥٣واحلكومة الىت استغرقت اربع سنوات حىت عام 
الذى  ١٩٥٠يونيو  ٢٨ا قانون االقتصادى الداخلى ، خاصة ىف النواحى الزراعية الىت توسعوا فيها بعدة قوانني من أبرزه

عمل على حتطيم امللكية القدمية ، برتع االراضى غري املستغلة ومصادرة االراضى الىت ميلكها غري الفالحني ، وقانون الزواج 
وكان يهدف للمساواة بني الرجل واملرأة وحق املرأة ىف العمـل ، وقـانون    ١٩٥٠الذى صدر قبل هذا القانون ىف مايو 

ري ذلك من القوانني الىت ترتبط باالوضاع الداخلية الىت انشغلت ا احلكومة الصينية قبل اعالن النظام االشتراكى التعليم وغ
وبالتاىل مل يترك انشغال الصني باالوضـاع   ).١(والذى كان بداية للخطط اخلمسية واعالن الدستور وخالفه ١٩٥٣عام 

اع العرىب االسرائيلى ، حيث كانت قد بدأت اهلدنة بني اجليوش العربية الداخلية اى اهتمام مبا كان جيرى على ساحة الصر
، وكانت اسرائيل منشغلة هى االخرى ىف تثبيت  ١٩٤٩واسرائيل وقاموا بالتوقيع على عدد من االتفاقيات خاصة ىف عام 

رافها جبمهورية الصـني  اوضاعها وحتاول جاهدة كسب املزيد من االعتراف الدوىل املتبادل ، ولذلك بادرت باعالن اعت
، وبالرغم من اا كانت اول دولة ىف منطقة الشرق االوسط تعترف بالصني إال ان احلكومة  ١٩٥٠الشعبية ىف يناير عام 

الصينية مل تبادل اسرائيل االعتراف ، بل اكتفت خبطاب شكر ارسله ماوتسى تونج اىل حكومة اسرائيل الىت مل تستكني ، 
عتراف الصيىن ا وعملت على توسيط دولة بورما القريبة من الصني ، حيث كانت هلا عالقـات  وظلت حتاول تبادل اال

ولعل املوقف الصنىي جتاه ذلك كان يرتبط بعدة عوامل مهمة من أبرزها العداء للواليـات   ).٢(طيبة معها دون جدوى 
االول لالمربيالية العاملية ، وذلك بسـبب املوقـف    املتحدة حليفة اسرائيل ، الىت تعتربها الصني العدو الرئيسى هلا واملمثل

االمريكى املؤيد للصني الوطنية الىت جعلتها تعترف باسرائيل ، واتباعها سياسة فرض العزلة العاملية على الصـني بـرفض   
رية بني عضويتها لالمم املتحدة ، وأضيف اىل ذلك تدخل امريكا ىف كوريا ااورة حلدود الصني فيما عرف باحلرب الكو

، حيث وقفت الصني ضد هذا التدخل االمريكى فيها ، وأخذت تعمل على تشكيل جبهة مـع   ١٩٥٣-١٩٥٠عامى 
وزاد مـن  " رأمسالية" وجنوبية " شيوعية "االحتاد السوفيىت ملواجهة االمربيالية االمريكية ، مما أدى اىل تقسيم كوريا مشالية 

  ).٣(ملعسكرين الشرقى والغرىبحدة تلك االزمة ودخوهلا ضمن الصراع بني ا
وأثناء ذلك وقفت اسرائيل جبانب املوقف االمريكي ضد الصني وقدمت الدعم للقوات االمريكية الىت حتارب القوات 
الكورية الشمالية ، كذلك خالل مناقشات املسألة الكورية ىف االمم املتحدة اخذت اسرائيل نفس املوقف املناهض للموقف 

وإذا كانت الصني قد وضعت حماربة االستعمار االمريكى من  .أثره على توجهات الصني ناحية اسرائيلالصنىي ، مما ترك 
، فإا اعتربت إسرائيل أداة هلا ىف منطقة الشرق االوسـط  استها اخلارجية بسبب هذه املواقفاالسس الىت قامت عليها سي

حملاوالت اقامة عالقات دبلوماسية بني اسـرائيل والصـني    فلم تعترف ا ، وكان املوقف من احلرب الكورية ميثل النهاية
)٤.(  

ومن املالحظ ان الصني ىف تلك الفترة مل تكن ترفض االعتراف باسرائيل من اجل القضية الفلسطينية بل مـن زاويـة   
رر ىف العامل املوقف االسرائيلى املتحالف مع الواليات املتحدة ، حيث التقى هذا املوقف مع دعم الصني لكل حركات التح

                                                
 .٥٣٠ – ٥٢٩املرجع السابق ، ص: جالل حيىي . د) ١(

  .١٢٧،  ١٩٦٦اكتوبر  التسلل االسرائيلى ىف آسيا، السياسة الدولية ،: امحد على امساعيل) ٢(
 .٢٥٣، ص ١٩٦٢قضايانا ىف االممم املتحدة ، املكتب التجارى للطباعة والنشر ، بريوت ، مايو : خريى محاد

(3) Whiting, A.: China Crosses the Yalu, The Decision to Enter The Korean War, 
"Macmillan,  NewYork 1960, P.159. 
 – Truman, H.: Memories Years of Trial & Hope 1945-1955, Vol "2", Garden Cityأيضاً 

NewYork 1956, P.437. 
 .٤٨، ص١٩٦٨حزب العمال املوحد ىف اسرائيل ، مركز االحباث ، منظمة التحرير الفلسطينية ، اكتوبر " املابام: "ملياء مجيل) ٤(
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ىف ذلك الوقت ، الذى مل تكن على دراية فيه بتطورات الصراع العرىب االسرائيلى نظراً النشغاهلا بأمورها الداخلية ومـن  
وملا كانت الصني قد فرغت من احواهلا الداخلية بوضع اخلطة اخلمسية االوىل الىت  .ناحية اخرى تدخلها ىف األزمة الكورية

، والىت وضعت من خالهلا أسس تنظيم الشعب الصيىن وتعبئته لكى يسهم  ١٩٥٣الكورية ىف عام بدأت مع اية احلرب 
، ولقـد  ) ١(ىف بناء الوطن ، سواء عن طريق تدعيم التعاونيات الزراعية او حماربة الفساد الذى كان يسود اتمع الصيىن

ابق مع وجهة نظر الصني الداعمة هلذه احلركات ، تزامن ذلك مع زيادة حركات التحرر ىف مناطق كثرية من العامل ، وتط
  ).٢(تطبيقاً لاليديولوجية الصينية جتاه الصراع الثورى ضد االستعمار ىف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية 

وملا كان العامل العرىب ضمن دول هذه اموعة الىت بدأت الصني تتطلع اليها للوقوف ضد املعسكرين الشرقى والغرىب 
التخلص من القوى االستعمارية الغربية الىت بدأت تتخذ سياسة االحالف العسكرية ىف عدد من مناطق العامل ، ومنها ، و

ما هو قريب من الصني ، لتطبيق السياسة االمريكية الىت تقوم على احتواء الشيوعية حفاظاً على مصاحلها االسـتراتيجية ،  
اد السوفيىت فكرت الواليات املتحدة ىف اقامة حلف مبنطقة جنوب شـرق  وعقب االزمة الكورية وتدخالت الصني واالحت

آسيا ، وهو احللف الذى ضم الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا واستراليا ونيوزيالندا وتايالند وباكستان باالضـافة اىل  
  ).٣(١٩٥٤سبتمرب عام  ٨ىف  الفلبني الدولة املضيفة الىت محل احللف اسم عاصمتها وهو حلف مانيال ومت التوقيع عليه

وىف أعقاب تشكيل هذا احللف استمرت نفس السياسة من الدول الغربية ، مما جعل دول العامل الثالث تفكر ومعهـا  
الصني ىف مؤمتر جيعل من هذه الدول كتلة ىف مواجهة الغرب والشرق ، ووجدوا ذلك ىف الدعوة الىت وجههـا رؤسـاء   

باندونيسيا الذى ضم جمموعة من الـدول االفريقيـة   " باندونج"ستان ، فيما عرف مبؤمتر أندونيسيا واهلند والصني وباك
ابريـل   ١٨وحضره جمموعة من الدول العربية على رأسـها مصـر ىف   " االفرو آسيوى " واالسيوية لذلك مسى باملؤمتر 

٤(١٩٥٥.(  
ان من أبرزها ما يتمشى مع سياستها ، وهو وإذا كانت الصني من أبرز حضور هذا املؤمتر وتأثرياً على قراراته الىت ك

  ).٥(حماربة االستعمار ، وتأكيد حق تقرير املصري للشعوب الىت تكافح من أجل التحرير واالستقالل
دولة آسيوية وأفريقية على رأسهم الصني واهلنـد وباكسـتان    ٢٩باالضافة اىل ما طرحه املؤمتر الذى حضره مندوبو 

لعربية املستقلة وتبىن دعوة التعايش السلمى بني االمم من خـالل املبـادئ العشـرة الـىت     ومصر ومعها جمموعة الدول ا
  ).٦(أصدرها

ولقد كان هذا املؤمتر هو اللقاء احلقيقى بني الصني والدول العربية ، حيث كان من أبرز مظاهره ذلك االجتماع الذى 
، والذى كان قد سبقه اللقاء االول بينـهما ىف  ) ٧(اصرعقد بني الزعيم الصيىن شواين الى والرئيس املصرى مجال عبدالن

                                                
 .١٠٥املرجع السابق ، ص: فاروق اباظة ) ١(

(2)(alker, R.: China Under Communism [The First Five Years], "George Allen & Unwin 

Ltd", London 1956, P.233. 
)٣ (  Greans, F.united States Policy and The Security of Asia, "Mac Grow Hill", 

NewYork, 1968,                     
    P.102. 

 .١٩٥٥ابريل  ١٩العدد الصادر بتاريخ : جريدة االهرام) ٤(

 ..٣١٦، ص١٩٦٥جذورها وأصوهلا التارخيية ، مطبعة املصرى ، االسكندرية  –يوليو  ٢٣ثورة : حممد حممود السروجى. د) ٥(

مؤمتر "،  ٢، ج ٤/١٤٢/٢٥، ملف  ١٤٣٨أرشيف وزارة اخلارجية ، األرشيف اجلديد ، حمفظة رقم : دار الوثائق القومية بالقاهرة ) ٦(
  .٢٩/٤/١٩٥٥، بتاريخ "ية ، إدارة الشئون العربية باندونج مذكرة من وزارة اخلارج

 .٤٠٢املرجع السابق، ص: جالل حيىي. د: أيضاً

  .١٩٥٥ابريل  ٢٢العدد الصادر بتاريخ : جريدة االهرام) ٧(
 New China advances To Socialism " A Collection Of Speeches Delivered At Third:    أيضاً

Session Of   The First National Peoples Congress", Foreign Languages Press", Peking 
1956, P.13.   



- ٢٨١ - 

مدينة راجنون عاصمة بورما ومها ىف طريقهما اىل باندونج ، حيث اجتمعا حبضور الزعيم اهلندى رو ورئـيس بورمـا ،   
  ) .١(وكانت بداية شرح عبدالناصر اىل شواين الى عن سياسة اسرائيل العدوانية ىف املنطقة

ترك اثره على سياسة الصني جتاه الصراع العرىب االسرائيلى وتأكد ىف لقاء باندونج ، وهو ما عرب عنه وهو اللقاء الذى 
تقرير كتبه شواين الى اكد فيه على ضرورة مساندة حركة التحرر العربية ، الن ذلك من شأنه من وجهة نظره انتصـار  

ويق الـدول  كى ، النه يعرقل حماوالت االستعمار تطللقوى الوطنية ىف الشرق االوسط وهو ىف مصلحة املعسكر االشترا
، وكان شواين الى يرى أيضاً أن القوى الوطنية هى املقبلة ىف الشرق االوسط وجيـب التقـارب   االشتراكية بالتحالفات

  ).٢(معها
لى وقضـيته  ويبدو من خالل هذا املؤمتر أن قادة الصني مل يكونوا على دراية كافية بتطورات الصراع العرىب االسرائي

الرئيسية الىت ختص الشعب الفلسطيىن ، ولعل رئيس وزراء الصني شواين الى قد أشار اىل ذلك أثناء وجـوده ىف مـؤمتر   
باندونج وعقب لقائه بعدد من القادة العرب الذين حضروا وعلى رأسهم الرئيس مجال عبدالناصر كما ذكرنا ، وأضاف 

  ).٣(تحدة اخلاصة بفلسطني شواين الى بأنه مل يدرس قرارات االمم امل
ابريل  ٢٤وعلى الرغم من كلمات شواين الى هذه ، إال انه كان واضحاً ىف خطابه ىف اجللسة اخلتامية امام املؤمتر يوم 

عقب لقائه مع الرئيس عبدالناصر ، الذى قدم له حتليالً كامالً عن القضية الفلسطينية أوضح خالله حقيقة الصراع  ١٩٥٥
ائيلى ، حىت أن شواين الى مل يكتفى بتأييده ملشروع القرار الذى قدمه مندوب أفغانستان ، والذى يقضـى  العرىب االسر

  ).٤(بإعالن املؤمتر اآلسيوى األفريقى لتأييد حقوق عرب فلسطني وضرورة تنفيذ قرارات األمم املتحدة 
ان " ني الفلسطينيني ، قـال ىف خطابـه   ولكن شواين الى وبعدما كان تأييده ينحصر ىف املطالبة حبل مشكلة الالجئ

، وجدد ىف تقريره للجنة الدائمة ملؤمتر الشعب " الشعب الصيىن يؤيد نضال الشعب الفلسطيىن من أجل احلقوق االنسانية 
  ).٥(تأييده لقرار املؤمتر حول حقوق شعب فلسطني ١٩٥٥مايو  ١٣الوطىن ىف 

ؤمتر باندونج نتيجة لالتصاالت العربية بالوفد الصيىن الـىت اوضـحت   ما جيعلنا ننظر اىل تطور املوقف الصيىن خالل م
حقيقة الصراع العرىب االسرائيلى ، حيث تطور هذا املوقف من عدم دراية باملشكلة او دراسة لقرارات األمم املتحدة بشأا 

 ، االمر الذى جيعلنا نؤكد علـى  اىل املطالبة حبل مشكلة الالجئني الفلسطينيني العرب ، مث تأييد لنضال الشعب الفلسطيىن
مل تنشـغل بالصـراع العـرىب     ١٩٤٩قد بدت منذ اعالن قيامها عام  كانتنتيجة مهمة ىف هذه املرحلة ان الصني وان 

االسرائىي ضمن الكثري من املشكالت العاملية الا حصرت نفسها ىف مشكالا الداخلية فقط من أجل بنـاء مؤسسـاا   
ت حليز االهتمام اخلارجى كان ىف نطاق حدودها القريبة منها متمثلة ىف االزمة الكوريـة حيـث   الداخلية ، وحني خرج

فـإن   وبالتاىل ).٦( ١٩٥٣سياستها جنحت ىف احلفاظ على شيوعية كوريا الشمالية ااورة هلا وااء االزمة بذلك عام 
راع العرىب االسرائيلى ، مما جعل موقفها يتطور وضعت الصني أمام حقيقة التعرف على الص ١٩٥٥اية هذه املرحلة عام 

وتعلن تأييدها لنضال الشعب الفلسطيىن وتغلق أبواب االعتراف بإسرائيل ائياً ىف تلك الفترة ، الىت جعلـت مـن عـام    
بداية لفترة حامسة من موقف الصني تنقلنا من مرحلة عدم االهتمام اىل مرحلة التفاعـل مـع الصـراع العـرىب      ١٩٥٥

  .سرائيلىاال

                                                
 .٣٤٤، ص١٩٩٦، القاهرة  ٣ملفات السويس، مركز االهرام للترمجة والنشر ، طـ: حممد حسنني هيكل) ١(

  .١٩٥٨ديسمرب  ١٣العدد الصادر بتاريخ : جريدة االهرام) ٢(
، اصدار جامعة الدول العربية ،  ١٩٥٥ابريل  ٢٤- ١٨وى األفريقى املعقود ىف باندونج باندونيسيا املؤمتر اآلسي: حممد عبداخلالق حسونة) ٣(

 .١١٥، ص١٩٥٥اغسطس 

  .٧٩، ص١٩٥٧املؤمتر اآلسيوى األفريقى ، القاهرة : حممد أنيس. د) ٤(
 .١١٥املصدر السابق، ص: حممد عبداخلالق حسونة: أيضاً

(5  ) China And The Asian Conference, "Foreign Languages Press", Paking 1955, P.15. 

(6) Truman, H.: Op. cit, P.333. 
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أصبح املوقف الصيىن مـن   ١٩٥٥ىف اية عام  :١٩٦٣ – ١٩٥٦موقف الصني من الصراع العرىب االسرائيلى : ثالثاً
الصراع العرىب االسرائيلى واضحاً ، وبعدما كان ال يعلم إال القليل عن هذا الصراع أصبح يدرك حقيقته ويعلن ىف كثري من 

الفلسطيىن ، وكما رأينا لعبت الدبلوماسية املصرية الثورية ىف ذلك الوقت دوراً أساسـياً ىف  احملافل تأييده حلقوق الشعب 
بداية جديدة للعالقات  ١٩٥٦مايو عام  ١٦تطور املوقف الصيىن ، ولقد كان االعالن املصرى عن االعتراف بالصني ىف 

  ).١(العربية الصينية وملوقف الصني من الصراع العرىب االسرائيلى
أخذت الصني تعمل على تطور عالقاا بالعامل العرىب وخاصة الدول الىت تنهض من أجل التحرير واالستقالل ، حيث 

ومن جهة ثانية كان الرد االمريكى على طلب مصر معونة لبناء السد العاىل به نوع من االرتباط باملوقف جتاه الصـني ،  
، مما ) ٢( ١٩٥٦مايو  ١٩املصرى بالصني مباشرة وذلك ىف يوم  حيث سحبت أمريكا موافقتها على املعونة بعد االعتراف

أدى ملزيد من تطور املوقف الصيىن الذى بدأ يأخذ طريقه حنو لعبة الصراع الدوىل بني الشرق والغرب ، ويعمل على حماربة 
تأميم شركة قنـاة   القوى االستعمارية الغربية وهو ما حدث خالل أزمة السويس الىت نشبت ىف املنطقة بعد اعالن مصر

  ).٣( ١٩٥٦يوليو  ٢٦السويس يوم 
فكانت تلك األزمة أحد أهم العوامل الىت أبرزت املوقف الصيىن من الصراع العرىب االسرائيلى وحتولـه مـن عـدم    
االهتمام مبا حيدث بالشرق األوسط اىل واقع االحداث ، حيث كان ذلك ضمن ملفات املؤمتر الثامن للحزب الشيوعى ، 

ذكـر فيـه أن االحـزاب     ١٩٥٦سبتمرب  ١٥اء ضمن تقرير قدمه ليو تشاو تشى اىل اللجنة املركزية للحزب ىف وقد ج
الشيوعية الىت شاركت ىف املؤمتر من الشرق األوسط خاصة احلزب الشيوعى السورى واللبناىن وحىت االسـرائيلى ، قـد   

ى ان اسرائيل أصبحت أداة وقاعدة عسكرية موجهة ضـد  انتقدوا سياسة اسرائيل ورمبا اتفقوا بدون أن جيلسوا سوياً عل
حركة التحرر العربية ، وطالبوا بضرورة االعتراف باحلقوق الوطنية للشعب الفلسطيىن ، وأهم ما جاء ىف التقرير كان على 

سويس وحذر من لسان الزعيم الصيىن ماوتسى تونج الذى أعلن ىف خطابه أمام املؤمتر تأييده ملوقف مصر جتاه تأميم قناة ال
ولعل هذا املوقف قد تطور عندما قامت اسـرائيل   ).٤(أى حماولة للتدخل املسلح من جانب بريطانيا وفرنسا ضد مصر 

اكتوبر من عام  ٢٩باالشتراك مع بريطانيا وفرنسا مبا عرف بالعدوان الثالثى على مصر الحتالل سيناء وقناة السويس يوم 
٥( ١٩٥٦.(  

مصر لتربهن عن حتوهلا جتاه الصراع العرىب االسرائيلى منذ اليوم االول للعدوان ، وىف بيان  حيث وقفت الصني جبانب
جاء فيه أن بريطانيا وفرنسا تستعمالن الغزو االسرائيلى املسلح للهجوم على مصر  ١٩٥٦للحكومة الصينية ىف أول نوفمرب 

 لدى بريطانيا وفرنسـا ، وامتـهما بتحـريض    الحتالل قناة السويس ، وىف الثالث من نوفمرب احتجت حكومة الصني
اسرائيل للعدوان على مصر وحثتهما على االنسحاب اىل خطوط اهلدنة ، ومن ناحية أخرى أعلنت جلنة الشعب الصـيىن  

نوفمرب تأييد مقاومة مصر للعدوان وفتح الباب للمتطوعني الصينيني لرد العدوان ، وىف رسالة من شواين الى لعبد  ٨يوم 
نوفمرب شجب العدوان وأرسل بتحياته للشعب املصرى الذى يقاوم ببسالة االعتداء االستعمارى ، ووصل  ١٠اصر يوم الن

  ).٦(االمر اىل وصف اسرائيل ألول مرة بالعمالة لالستعمار 

                                                
 .٢٧، ص١٩٧٠مصر وأزمة السويس ، دار املعارف ، القاهرة : صالح بسيوىن) ١(

اعتراف مصر ، بشأن  ٢٧/٥٧/١٣، ملف  ١٥٨٩أرشيف وزارة اخلارجية ، األرشيف اجلديد ، حمفظة : دار الوثائق القومية بالقاهرة ) ٢(
  .New York Times: April 20, 1956 -: أيضاً.بالصني الشعبية 

 .٥١٦، ص ١٩٩٠دراسات ىف تاريخ مصر احلديث واملعاصر ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية  : عمر عبدالعزيز عمر. د) ٣(

  :ميكن مراجعة) ٤(
 The Political Report Of The Central Committee Of The Communist Party Of China to The 
Eighth National Cangress Of The Party, Foreign Languages Press, Peking, 1956, P.80.  

  :أيضاً.١٩٥٦أكتوبر  ٣العدد الصادر بتاريخ : جرية األهرام) ٥(
Aldrich, W.: The Sues Crisis, Afootnote to History, Foreign Affairs, April 1976, P.541. 
(6)China Supports The Arab Peoples Struggie For Natiaonal Independence Documents",  
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قـد رأت  وإذا كانت الصني قد اختذت هذا املوقف جتاه العدوان الثالثى على مصر ، وإن الواليات املتحدة األمريكية 
علـى   ١٩٥٧بداية ايار الوجود الربيطاىن والفرنسى ىف مواجهة صعود النفوذ السوفيىت الشيوعى ، قد أصدرت ىف يناير 

، الذى يعد امتداد للمشروعات االمريكية السابقة الىت ) ١(لسان رئيسها ايزاور ، ما عرف ىف ذلك الوقت مببدأ ايزاور 
، مما يعىن أنه ضد السياسة الصينية ) ٢(سواء ىف اوربا أو آسيا أو منطقة الشرق األوسط  ختطط الحتواء الشيوعية الدولية

وامتداد أيضاً للموقف االمريكى حلصار الصني ، االمر الذى جعل الصني ىف حاجة اىل االنطالق أكثر حنو االنغمـاس ىف  
وقف الصيىن يتصاعد مع استمرار توابـع العـدوان   القضايا العاملية ومن بينها الصراع العرىب االسرائيلى ، حيث استمر امل

الثالثى على مصر وأخذت الصني تقترب من سياسة االحتاد السوفيىت وطالبت بصرورة امتام االنسحاب االسرائيلى مـن  
االراضى املصرية ىف سيناء وأعلنت تأييدها للمقترحات السوفيتية اخلاصة باقرار السالم واالمن ىف الشرق األوسط وذلـك  

، وهى املقترحات الىت كان السـوفيت قـد    ١٩٥٧فرباير  ١٧من خالل البيان الذى أصدرته رئاسة احلكومة الصينية ىف 
  ).٣(أرسلوا ا اىل الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا رداً على املشروع االمريكى 

سعودية والرئيسى السورى شكرى وملا كانت مصر قد دعت اىل عقد مؤمتر حضره امللك سعود ملك اململكة العربية ال
القوتلى وامللك حسني ملك االردن ، واتفقوا خالله على تقدمي دعم لالردن لرفضه االنضمام اىل حلف بغداد ، وعلـى  

  ).٤(تقوية القدرة العسكرية للبالد العربية من أجل حترير العامل العرىب من السيطرة االجنبية 
حلكومة الصينية أكد عليه تقرير شواين الى الذى قدمه ملؤمتر الشعب الصـيىن ىف  فإن هذا املؤمتر قد وجد ترحيباً من ا

، وأشاد بتمسك هذه الدول بسياسة التحرر واالستقالل الوطىن ، ولعل هذا املوقف الصيىن أكد عليه أيضاً  ١٩٥٧مارس 
ات األمريكية االسـرائيلية  لتهديدرداً على ا ١٩٥٧الزعيم ماوتس تونج ىف خطابه أمام جملس السوفيت األعلى ىف نوفمرب 

  ).٥(لسوريا
ومن املالحظ أن موقف الصني ىف تلك الفترة الىت تزامنت وأعقبت العدوان الثالثى على مصر من الصـراع العـرىب   
 االسرائيلى ، قد تبلور ىف شجب الصني للمواقف االسرائيلية امياناً منها بأن اسرائيل أداة لالمربيالية االمريكيـة ، والـذى  

، ومن ناحية اخرى وجدا السياسة ) ٦( ١٩٥٧أكده مؤمتر الشعوب االفريقية االسيوية الذى عقد بالقاهرة ىف ديسمرب 
الصينية فرصة لتحسني عالقات الصني مع البالد العربية ىف مجيع ااالت حىت انه أعقب اعتراف مصر بالصـني ىف مـايو   

، وتواىل من األنظمة اجلمهورية العربية حتديداً ، بينما  ١٩٥٨ى ىف يونيو ، االعتراف السورى ىف ديسمرب مث العراق ١٩٥٦
  ).٧(كان يتوازى مع ذلك األنظمة اململكة العربية الىت كانت تعترف بالصني الوطنية 

وبينما شهدت القضية الفلسطينية حالة من الركود مع اية اخلمسينات وبداية الستينات بسبب االنشغال بـالثورات  
واالزمـة اللبنانيـة ىف مـايو     ١٩٥٨يرية العربية ، ومنو فكرة القومية العربية مع الوحدة املصرية السورية ىف فرباير التحر

                                                                                                                                              
Compiled by the Chinese Peoples Institute of Foreign Affairs, Foreign Languages Press, 
Peking, 1958, P.111.  
(1 )Foreign Relations Of The United States "F.R.U.S.", 1952-1954, Vol. "4", Part "1", Pp. 

134-136. 
رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية : مشروع ايزاور للشرق األوسط ىف العالقات الدولية : السيد حجاج: حول مبدأ ايزاور انظر) ٢(

  .١٩٥٧يناير  ٢٥العدد الصادر بتاريخ : جريدة األخبار : أيضاً  .٣٠٤، ص١٩٦٧التجاربة ، جامعة القاهرة  
 .China Supports The Arab Peoples Struggle: Op. cit, Pp. 132-140: نص املذكرة والرد الصيىن ىف) ٣(

 .٥٧٠، ص١٩٨٥، ترمجة دارس طالس ، دمشق  ١٩٧٥-١٧٨٤العالقات الدبلوماسية االمريكية مع الشرق االوسط : توماس بريسون) ٤(

(5) China Supports The Arab Peoples Struggle: Op cit, P. 62. 
  .١٩٥٧ديسمرب  ٢٧العدد الصادر بتاريخ : جريدة االهرام ) ٦(
 ، مركز ١١سلسلة حقائق وأرقام ، العدد –التمثيل الدبلوماسى العرىب : هاىن امحد فارس : حول االعترافات العربية بالصني ميكن مراجعة) ٧(

 .االحباث الفلسطينية ، بريوت
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، يضاف إىل ذلك توهج الثورة اجلزائرية الىت بدأت منـذ نـوفمرب   ) ١(والثورات ىف العراق مث السودان ىف يوليو ونوفمرب 
 ١٩٦٢ربية حيث اكتسبت كل التأييد والدعم العرىب حىت االستقالل عـام  وانعكاسها على الساحة التحريرية الع ١٩٥٤

  .والتدخل املصرى فيها وانقسام العرب حول ذلك ١٩٦٢، يضاف اىل ذلك الوصول اىل ثورة اليمن ) ٢(
 ولعل ذلك أيضاً تواكب مع انشغال الصني مبسألة الرتاع احلدودى بينها وبني اهلند والذى عاد اىل الظهـور ىف تلـك  

ميل،  والذى تطور اىل الصدام املسلح  ٢.٢٠٠الفترة من اية اخلمسينيات ، ويرتبط بإقليم التبت وترسيم حدود تصل اىل 
بالتدخل العسكرى الصيىن ىف األراضى اهلندية واملواجهة مع القوات اهلندية عندما بلغـت االمـور ذروـا ىف اكتـوبر     

الرتاع موقف مناهض للموقف الصيىن لصاحل اهلند ، وهو ما تناولته الكثري ، وكان للواليات املتحدة من هذا ) ٣(١٩٦٢
  ).٤(من الوثائق منذ بداية تردى العالقات الصينية اهلندية 

مما جيعلنا نؤكد على ان مواقف الواليات املتحدة االمريكية من حصار الصني وعدم اعترافها ا ومناهضة سياسـتها ،  
  .الصيىن من الصراع العرىب االسرائيلى من أن اسرائيل حليف قوى المريكا كان ينعكس أيضاً على املوقف

ولعل هذه األحوال ما بني انشغاالت العرب بأوضاعهم الىت أدت اىل االنقسام الذى برز اىل نظم ثوريـة مجهوريـة   
حدودها ، واهلدوء ، وانشغال الصني بأوضاعها الداخلية واحلفاظ على  ١٩٦٣وأخرى ملكية بسبب اليمن بداية من عام 

ىف القضية الفلسطينية لدرجة انه ىف اية هذه املرحلة ، إذا كان املوقف الصيىن من الصراع العرىب االسرائيلى قد بدأ داعماً 
للحق العرىب ويشجب السياسة االسرائيلية ، إال انه انتهى باالكتفاء بالنداء العام وبالتعايش السلمى وإقرار السالم ىف منطقة 

  .رق األوسط بسبب حالة اهلدوء الىت تسود القضية الفلسطينيةالش
  -:١٩٧٣-١٩٦٤موقف الصني من الصراع العرىب االسرائيلى : رابعاً

بلغ اهلدوء ىف القضية الفلسطينية أساس الصراع العرىب االسرائيلى مرحلة كبرية ىف مطلع الستينيات حـىت حركتـها   
 ١٩٦٤يناير  ١٣ر االردن ، مما كان وراء عقد اول مؤمتر قمة عرىب بالقاهرة ىف االدعاءات االسرائيلية ىف حتويل جمرى ،

والذى اختذ عدة قرارات تدور حول الصراع العرىب االسرائيلى ومن أبرزها بعيداً عن ر األردن ، تشكيل قيادة عسكرية 
  ).٥(عربية واجياد نواة كيان للشعب الفلسطيىن 

برصد املبـالغ الالزمـة    ١٩٦٤سبتمرب  ٥ىف مؤمتر القمة العرىب الثاىن باإلسكندرية ىف وهى القرارات الىت مت تفعيلها 
لتمويل مشروع ر االردن ، وللقيادة العسكرية ، والترحيب مبنظمة التحرير الفلسطينية الىت اعلن عن تأسيسها ككيـان  

  ) . ٦(للشعب الفلسطيىن برئاسة امحد الشقريى 

                                                
 .٢٥٥، ص١٩٦٤، الدار القومية للطباعة والنشر ، االسكندرية ١٩٥٢اصول ثورة يوليو : جالل حيىي. د) ١(

، حبث قدم لندوة العالقات املصرية السعودية ىف  ١٩٦٢-١٩٥٤التأييد املصرى السعودى للثورة اجلزائرية : نبيل امحد بالسى: انظر) ٢(
 .١٩٨٧من القرن العشرين ، جامعة الزقازيق ، مصر ، ابريل  النصف االول

  :للمزيد حول العالقات الصينية اهلندية راجع) ٣(
  Ministry Of External Affairs, Govern, India: "India and China, A Breif  Survey", 7-10-
1966, P.5 

  .لم ، القاهرةالرتاع بني اهلند والصني ، دار الع: على محدى اجلمال: أيضاً
  :تقرير مرسل من مكتب الكمنولث ىف لندن بعنوان(  ) انظر ملحق رقم ) ٤(

"India and U.S.A commonwealth" From The Commonwealth Relations Office Downing 
Street, London 29th August 1961. ًأيضا : New York Times: 12 April, 1963.  

  .١٩٦٤القمة العرىب ، جملة العرىب ، الكويت ، مارس مؤمتر : أمحد زكى) ٥(
، مكتبة مدبوىل ،  ١عبدالناصر والعرب ، منجزاته السياسية والعسكرية واالقتصادية ، ترمجة يوسف الصباغ ، ط: جنالء أو عزالدين) ٦(

 .٥٣٦القاهرة ، ص



- ٢٨٥ - 

بداية جديدة للصراع العرىب االسرائيلى وهو ما لفت انتباه القيادة الصينية ىف ذلـك   ١٩٦٤األمر الذى جعل من عام 
الوقت ، حىت ان الناطق الرمسى باسم وزارة اخلارجية الصينية سأل عن طبيعة الكيان الفلسطيىن ، وهل هو قـادر علـى   

  ).١(مواجهة اسرائيل وطلب املزيد من املعلومات عن منظمة التحرير الفلسطينية 
 ١٩٦٣ولعل ذلك جاء عقب زيارة الزعيم الصيىن للمنطقة والىت بدأها بالقاهرة مث اجلزائر واملغرب وتونس ىف ديسمرب 

والىت أكدت البيانات الصادرة عنها على تأييد الصني للحقوق املشروعة للشعب الفلسـطيىن ىف اسـتعادة    ١٩٦٤ويناير 
  ).٢(اراضيه

ها بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وتأييدها لبيانات مؤمترى القمة العربية ، وأعلنت الصني ىف ذلك الوقت عن ترحيب
وزادت الصني من تأييدها الواضح للعرب ىف صراعهم مع اسرائيل خاصة ىف العام التاىل الذى شهد زيارة وفد فلسـطيىن  

نظمة التحرير الفلسطينية فكانـت  ، حيث أعلنت الصني االعتراف رمسياً مب ١٩٦٥ألول مرة اىل الصني الشعبية ىف مارس 
أول دولة اجنبية ىف العامل تعترف باملنظمة وتؤيد مطالب الشعب الفلسطيىن ىف العودة السترداد حقوقه املشـروعة مـن   
العصابات الصهيونية أداة االمربيالية االمريكية ، بل وافتتحت مكتب ملنظمة التحرير ىف العاصمة الصينية بكـني ىف مـايو   

  .)٣(م ١٩٦٥
ويبدو أن الصني ىف هذه الفترة حدث بينها وبني اسرائيل تزامن ىف حركة املواقف املتبادلة ألن اسرائيل قامت بأعمال 

م ، ومـن هـذه   ١٩٦٤تناهض الصني وتعمل على اثارا خاصة بعد أن قامت الصني بتفجري اول قنبلة ذرية ىف أكتوبر 
مث بروزهـا ىف  " فرموزا"سواء ىف بورما وكوريا اجلنوبية والصني الوطنية  املواقف االسرائيلية نشاطها على احلدود الصينية

، باالضافة اىل قيام عدد من املسئولني االسرائيليني بزيـارات  ) ٤(نزاع احلدود الصيىن اهلندى كمساعد للهند ضد الصني 
سرائيلى ضـد الصـني ، بتصـويت    هلذه البالد منها زيارة موشى ديان اىل كوريا ، وبلغت االمور ذروا ىف التصعيد اال

، وذلك ألول مـرة   ١٩٦٥اسرائيل ىف اجلمعية العامة لالمم املتحدة ضد انضمام الصني الشعبية لالمم املتحدة ىف نوفمرب 
م بعدما كانت اسرائيل متتنع عن التصويت خالل السنوات السابقة وهذه املواقف أثـرت علـى كـل    ١٩٥٠منذ عام 

  ).٥(حكومة ليفى اشكول الجياد عالقات مع الصني احملاوالت الىت قامت ا 
ولقد كانت كل هذه االشياء ىف ظل تزايد العداء بني الواليات املتحدة والصني والذى أوضحه ىف تلك الفترة أيضـاً  

م واختاذ الصـني جانـب   ١٩٦٥التدخل االمريكى ىف فيتنام واشتعال احلرب اهلندية الباكستانية حول كشمري ىف سبتمرب 
ستان ضد اهلند ىف هذه احلرب ، لدرجة تقدميها لالنذارات الىت ردت عليها الواليات املتحدة بأا لن تسمح للصـني  باك

  ).٦(بالتدخل 
وكذلك فعل االحتاد السوفيىت الذى على الرغم شيوعيته وسابق تقاربه مع الصني اال ان العالقات بينهما بدأت تأخـذ  

  .ا عن السوفييتمسار آخر جعل الصني تنفرد بشيوعيته

                                                
  .٢٣٢ص، ١٩٦٥عرىب ىف الصني ، دار القلم ، القاهرة : ناصر الدين النشاشيىب ) ١(
 .وما بعدها ٣١٩، ص ١٩٦٦، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بريوت  ١٩٦٤الكتاب السنوى للقضية الفلسطينية ) ٢(

 .Peking Review: April, 9, 1965:أيضاً.١٩٦٥مايو  ٤العدد الصادر بتاريخ : جريدة األهرام) ٣(

  .وما بعدها ٤٦، ص ١٩٦٧نظمة التحرير الفلسطينية ، ابريل التسلل االسرائيلى ىف آسيا ، مركز االحباث م: أسعد عبدالرمحن) ٤(
  .٧١، ص ١٩٦٦اسرائيل والدول النامية ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ، : سامى حكيم) ٥(
 .١٢٧، ص١٩٦٦التسلل االسرائيلى ىف آسيا ، السياسة الدولية ، اكتوبر : أمحد على امساعيل : أيضاً 

،  ٢٠٠٦ ىف العالقات اهلندية الباكستانية ، رسالة دكتوراة غري منشورة ، بآداب عني مشس ، القاهرة مشكلة كشمري: سيد عيسى) ٦(
  . ١٨٧ص

  : و أيضاً.٤٦م ، ص١٩٦٦يناير : السياسة الدولية : أيضاً
Dutt, V.P.: Indian's Foreign Policy, "Vikas Pablishing House" 1993, P.132. 
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ولقد كانت هذه األشياء من العوامل املهمة الىت أدت اىل بداية احنياز الصني اىل جانب العرب ضد اسرائيل ، باالضافة 
  ).١(اىل بروز أمهية العامل العرىب كمصدر للطاقة خاصة البترول ورغبة الصني ىف احلصول عليه 

عالقاا بالكثري من دول  م وأدت اىل مجود١٩٦٦ىت بلغت ذروا عام وإذا كانت الصني قد انشغلت بالثورة الثقافية ال
، على الرغم من مشاركتها ىف الكثري من املؤمترات اخلاصة بعدم االحنياز أو التضامن األفروآسيوى وخالف ذلك ، إال العامل

موقف العرىب ، حيـث طالبـت   م قد أعاد حرارة التأييد الصيىن لل١٩٦٧يونيو  ٥ان العدوان االسرائيلى على العرب ىف 
العرب بعدم القاء السالح إال بعد إزالة اسرائيل ، وتعهد بتقدمي كافة أنواع املساعدات للدول العربية ومن بينـها املاديـة   

الف طن من القمح وعرضت على سوريا تقدمي األسلحة املتنوعة إليها  ١٥٠كمنحة اىل مصر عشرة ماليني دوالر ومعها 
)٢.(  

شجعت الصني العمل الفدائى الفلسطيىن ضد اسرائيل وأكد ذلك شواين الى  ١٩٦٧ة الىت أعقبت نكسة وىف املرحل
  ).٣(بإعالنه ان الشعب العرىب الفلسطيىن طاملا محل السالح فإنه لن يلقيه وأن فلسطني لن حترر اال بالنضال املسلح 

حيث أمدت املنظمة باألسلحة والذخائر بـل ان  وتأكيداً على هذه السياسة قدمت الصني املساعدات للفلسطينيني ، 
م ١٩٦٩بعض ضباط جيش التحرير الفلسطيىن كانوا يتلقون التدريب ىف الصني ، وكذلك معونات مادية بلغت خالل عام 

  ).٤(ألف جنيه استرليىن  ١١مساعدات بقيمة 
هذه القرارات على أسـاس أن   وىف ذات الوقت كانت الصني تشجب قرارات األمم املتحدة املتعلقة بفلسطني وتدين

  ).٥(املنظمة الدولية هى أداة لالستعمار األمريكى لتنفيذ سياسته العدوانية 
وعلى نفس السياسة استقبلت الصني بكل حفاوة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ىف مارس مـن عـام   

سطينية ، ولعله كان موقف الكثري مـن دول عـدم   ، وكرر شواين الى أثنائها موقف بالده الداعم للمقاومة الفل ١٩٧٠
، وجدد ) ٦(االحنياز والدول األفروآسيوية ذات العضوية ىف االمم املتحدة الىت كانت تقف ضد سياسة الواليات املتحدة 

نائب وزير اخلارجية الصيىن هجوم بالده على اسرائيل وكرر وصفها بأا أداة لالستعمار األمريكـى يسـتخدمها ضـد    
  ).٧(عوب العربية الش

ولقد تواكب ذلك مع فترة كانت فيها االشتباكات قائمة بني مصر واسرائيل فيما عرف حبرب االستنـزاف واالعمال 
الفدائية الفلسطينية وتأييد الصني هلا ، جبانب االستعدادات للحرب على كل جبهات القتال مع اسرائيل ، وهناك خالفات 

صاحبها مبادرة السالم األمريكية املعروفة مببادرة روجرز الىت قامت على قـرار االمـم    ، ١٩٧٠أردنية فلسطينية سبتمرب 
، وما صاحب ذلك من تغيريات ألنظمة احلكم ىف عدد من الدول العربية بداية ) ٨(والذى مل تؤيده الصني  ٢٤٢املتحدة 

  .السادات بثورتى السودان وليبيا مث العراق وسوريا ومصر بوفاة عبدالناصر وتوىل أنور

                                                
(1  )  Khin, G.: Major Governments Of Asia, "Cornell University Press" Ithaca, New York, 

1965, P.127. 
  .١٩٦٧يونيو  ١١العدد الصادر بتاريخ : جريدة األهرام . ١٩٦٧السياسة الدولية ، يوليو : ميكن مراجعة ) ٢(

 Piking Review: June 16, 1967. 
 .١٠١، ص١٩٦٩االحباث ، منظمة التحرير الفلسطينية ، بريوت اليوميات الفلسطينية ، الد االول ، مركز ) ٣(

 .١٩٦٩ملف وثائق فلسطني ، اهليئة العامة لالستعالمات ، القاهرة )٤(

  .٨٣املرجع السابق ، ص: اليوميات الفلسطينية ) ٥(
(6  ) Lel, A.: The United Nations , The Middle East Crisis 1967, "Columbia University 

Press" U.S. 1968, P.53. 
  .١٩٧٠مارس  ٢٥، ٢١، ١٩اعداد : جريدة األهرام) ٧(
 .٢٧٩، ص١٩٨٥، دار املستقبل ، القاهرة  ٢مذكرات البحث عن السالم ، ط: حممود رياض ) ٨(
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كل ذلك ىف الوقت الذى كانت فيه الصني تعيش نشوة الثورة الثقافية ودخوهلا عامل االسلحة النووية ، وحتاول احلفاظ 
على حدودها مبا يدور حوهلا ىف جنوب شرق آسيا حيث التدخل االمريكى ىف فيتنام ، والتوتر بني اهلند وباكستان ، وعلى 

  ).١(وفيىت حيث توترت العالقات ووصلت اىل حد االشتباك احلدودى حدودها الشمالية مع االحتاد الس
وتزامن ذلك مع قيام قطىب الصراع الدوىل الواليات املتحدة واالحتاد السوفيىت بالعمل على حتقيق سياسة الوفاق بينهما 

الرئيس نيكسون تبحث التقارب ، والىت قدر للصني مبكانتها أن تكون طرفاً فيها حيث بدأت السياسة االمريكية مع توىل 
مع الصني للخروج من مأزق مناهضة سياستها ىف فيتنام والعامل الثالث الىت تتبعها الصني ، واستخدمت الواليات املتحدة 
ىف ذلك باكستان بقيادة اجلنرال حيىي خان حيث عالقاته الطيبة بني الطرفني االمريكى والصيىن ليلعب دوره ىف الوسـاطة  

)٢.(  
األوىل بدعم سوفيىت والثانية بدعم  - ١٩٧١لوقت الذى كانت تدور فيه احلرب بني اهلند وباكستان ىف ديسمرب وىف ا

) ٣(والواليات املتحدة تبحث عن التوازن بينهما ، كانت الترتيبات توضع الستقبال أول رئيس أمريكى ىف الصني  -صيىن 
، وىف أثنـاء  ١٩٧٢فرباير عام  ٢١نج الرئيس نيكسون يوم ، وهو ما حدث عندما استقبل الزعيم الصيىن ماوتسى تو) ٣(

إن الواليات املتحدة أصبحت مهيأة اآلن لكى تقـوم  : "زيارته ومباحثاته مع زعماء الصني خاطب الشعب الصيىن قائالً 
مفتوحة للصني مبا يعىن انه بعد سياسة احلصار األمريكى أصبحت أبواب العامل  ).٤"(الصني بدور بناء ىف اتمع االنساىن

وعلى الرغم من أمهية هذه  ).٥(مبا فيها االنضمام لالمم املتحدة من أجل تعديل سياستها جتاه السالم واالستقرار الدوىل 
التطورات على الساحة العاملية بصفة عامة والصينية بصفة خاصة ، إال ان الصني مل تغري موقفها جتـاه الصـراع العـرىب    

بسياسة االسترخاء على القضية حبالة الالسلم والالحرب ، الذى حاولت فرضه الدول الكربى االسرائيلى ىف ظل ما عرف 
، حيـث  ) ٦(ىف مايو حفاظاً على الوفاق بينهما " برجينيف –نيكسون "عقب اجتماع قمة القطبني االمريكى والسوفيىت 

 ١٩٧٢أول ظهور للصني ىف األمم املتحدة عام  ظلت الصني تدعم املواقف العربية مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية ، وىف
أكدت أن جوهر أزمة الشرق األوسط يتمثل ىف العدوان االسرائيلى علـى الشـعب الفلسـطيىن والشـعوب العربيـة      

وقدمت الدعم خاصة العسكرى ملصـر   ١٩٧٣ولذلك أعلنت وقوفها جبانب الدول العربية ىف حرب أكتوبر ).٧(االخرى
 ١٦ الكثري من قطع الغيار لألسلحة السوفيتية بعد طرد السادات للخرباء السوفيت من مصـر ىف  وسوريا ، والذى متثل ىف

، وهامجت مواقف اسرائيل وكررت وصفها بأا أداة لالستعمار االمريكى ، واعلنت تأييدها لقـرار  ) ٨( ١٩٧٢يوليو 
ت اجلهود الدولية الىت بدأا الواليات ، ودعم) ٩(لوقف احلرب  ١٩٧٣أكتوبر  ٢٢والذى صدر ىف  ٣٣٨األمم املتحدة 

                                                
  : حول اخلالف الصيىن السوفيىت ميكن مراجعة ) ١(

Floyed, D.: Mao Against Khruschv, "Allmail Press", London 1964. 
: أيضاً  New York Times: Mar. 25, 1969. 

(2) F.O. 371/304 / From British Embassy, Washington, To F.O. London, Dec. 10, 1971, 
"U.S. Policy Towards  The Sub-Continent".  

  .مسودة رسالة توضح اهتمام الرئيس االمريكى بزيارة الصني(    ) انظر ملحق رقم ) ٣(
(4)New York Times: Feb. 25, 1972. 

(5)Hinton, H.: "Peking-Washington, Chines Foreign Policy and The U.S.", The Center Of 
Strategic and International Studies, "George Town University" , Washington 1976, P.25.  

، اهليئة املصرية العامة ١٩٧٦- ١٩٦٣الوفاق االمريكي السوفيىت : السيد شلىب. د: حول سياسة الوفاق ودور الصني فيها ميكن مراجعة: أيضاً
  .م١٩٨١للكتاب، القاهرة 

  .٢٤، ص ١٩٧٤سرى جداً ، املكتب املصرى احلديث ، االسكندرية .. احلرب الرابعة : حممود عوض) ٦(
  .New York Times May. 26, 1972: أيضاً

  .٥١٨، الد الثالث ، ص١٩٧٢سنة الكتاب السنوى للقضية الفلسطينية ل) ٧(
  .٣١٣، ص١٩٧٨، املكتب املصرى احلديث ، القاهرة  ١البحث عن الذات ، ط: أنور السادات ) ٨(

(9) New York Times: Oct. 24, 1973. 
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ومتشياً مع املتغريات الدوليـة واالقليميـة    ).١(الواليات املتحدة الستخدام الدبلوماسية لتسوية الصراع العرىب االسرائيلى 
بدأت الصني تتخلى عن خيار الكفاح املسلح الاء الصراع ، وتتمسك بأن احلل الصحيح للقضية الفلسطينية يتمثـل ىف  

حلقوق املشروعة للشعب الفلسطيىن ىف اطار احلل السلمى ملشكلة الشرق األوسط على أساس الشرعية الدولية الىت اعادة ا
تضمن اعادة هذه احلقوق ، وهذا املوقف الصيىن ىف تلك الفترة أكد التزامه بدعم احلقوق العربية وتأييده ملنظمة التحريـر  

إن العامل " وهنا نذكر مقولة ماوتسى تونج ). ٢(وعدم االعتراف باسرائيل الفلسطينية املمثل الشرعى للشعب الفلسطيىن ، 
وهكذا  ).٣" (العامل العرىب مائة مليون من السكان والعصر عصر تكتل فإذا متت الوحدة العربية فلن تكون هناك اسرائيل 

داعماً للحقوق العربيـة  وهكذا كان املوقف الصيىن من الصراع العرىب االسرائيلى ىف هذه املرحلة ، وكما رأينا بدأ قوياً و
  .وملنظمة التحرير الفلسطينية ويندد بإسرائيل ، وانتهى بالتأكيد على ضرورة احلل السلمى للصراع العرىب االسرائيلى

لقد تتبعنا ىف هذه الدراسة التارخيية املختصرة توضيح موقف الصني من الصراع العرىب االسرائيلى منذ عام : اخلامتــــة
، وذلك من خالل تقسيمه اىل عدة عناوين بدأناها بتوضيح موقف الصني منذ قبيل اعالن قيـام  ١٩٧٣حىت عام  ١٩٤٨

وحـىت عـام    ١٩٤٨مث توضيح موقف الصني ىف ثالثة مراحل اخرى تبدأ االوىل منها منذ عام  ١٩٤٨اسرائيل ىف عام 
االسرائيلى حيث انشغلت فيها الصني  ، والىت ميكن أن نطلق عليها مرحلة غياب الدور الصيىن عن الصراع العرىب ١٩٥٥

كان التعـارف   ١٩٥٥، مث البناء الداخلى هلا وباألزمة الكورية على حدودها حىت مؤمتر باندونج  ١٩٤٩بثورا ىف عام 
، والىت ميكن ان  ١٩٦٣وحىت عام  ١٩٥٦أما املرحلة الثانية فهى بدأت ىف عام .االول للصني بالصراع العرىب االسرائيلى

ليها مرحلة االحتكاك املباشر بالصراع من خالل االعتراف املصرى يالصني ووقوف الصني جبانب مصـر ضـد   نطلق ع
، وتطور العالقات العربية الصينية ومناهضتها لسياسة اسرائيل ، الىت طالت الصني عند تقدميها  ١٩٥٦العدوان الثالثى عام 

بتأسيس  ١٩٦٤أما املرحلة الثالثة واالخرية والىت بدأت عام  .نوبيةللخربات لدول جماورة هلا مثل بورما واهلند وكوريا اجل
، وما تبعتها من العمل  ١٩٦٧منظمة التحرير الفلسطينية فهى مرحلة الدعم الصيىن للقضية العربية خاصة بعد حرب يونيو 

رة ومن أبرزها التطـور ىف  ، ومع املتغريات الدولية الىت صاحبت اية تلك الفت ١٩٧٣الفدائى املسلح حىت حرب اكتوبر 
 .العالقات الصينية األمريكية ، بدأت الصني تؤكد على موقفها الداعم للعرب باحلل السلمى للصراع العرىب االسـرائيلى 

ومن خالل هذه املراحل املختلفة نستطيع ان نستخلص عدة نتائج تركت أسرها على موقف الصني جتاه الصراع العـرىب  
  -:االسرائيلى أمهها

ربة السياسة االمريكية ، حيث كانت العالقات االمريكية الصينية طوال فترة البحث تتسم بالعداء االمريكي حما )١
للصني وحماولة احتوائه للشيوعية ، وبالتاىل كانت مواقف الصني رداً على هذه السياسة االمريكية الىت كانت اسرائيل متثل 

 .اطق اجلوار االسيوى للصني ىف فيتنام وكوريا اجلنوبية وبورما واهلنداحد أدواا ىف منطقة الشرق األوسط ، بل وىف من
سياسة التضامن االفروآسيوى حيث كانت الصني أحد الدول الداعمة هلذه السياسة منذ مؤمتر بانـدونج عـام    )٢

ىب ، فـانعكس  ، واختذت منها جماالً تنطلق منه حملاربة السياسة االمريكية والوقوف بني املعسكرين الشرقى والغر ١٩٥٥
ذلك على وقوفها جبانب قضايا هذه اموعة من الدول ومن بينها القضية الفلسطينية والصراع العرىب االسرائيلى منـذ ان  

 .تعرفت عليه جيداً من خالل هذه اموعة
صـني ىف  وانطالقها حنو العامل وجدت ال ١٩٤٩توثيق العالقات الصينية العربية ، منذ قيام الثورة ىف الصني عام  )٣

العامل العرىب جماالً للعالقات معه النه كان يبحث عن التحرر من االستعمار فكانت البداية الىت انطلقت منـها العالقـات   
، والذى تبعته معظم الدول العربية خاصة تلك الىت ال ترتبط  ١٩٥٦العربية الصينية مع االعتراف املصرى بالصني ىف مايو 

                                                
، القاهرة  ، ترمجة عبدالعظيم محاد ، دار املعارف ١٩٧٦-١٩٦٧عشر سنوات حامسة .. أمريكا والعرب واسرائيل: ويليام كوانت) ١(

  .٢٨٨، ص١٩٧٩
  .١٩٩٨اكتوبر : السياسة الدولية ) ٢(
 .٢١٦اليوميات الفلسطينية ، الد األول ، املرجع السابق، ص) ٣(
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وثيقة او خالفات ايديولوجية مع الصني ، وبعض الدول امللكية الىت تعـادى الشـيوعية ،    مع الواليات املتحدة بعالقات
فانطلقت العالقات العربية الصينية لتزيد من تقارب الصني الذى شجع عليه القضايا املشتركة حملاربة االستعمار ، فكـان  

  .الصراع العرىب االسرائيلى توثيق العالقات العربية الصينية احد العوامل املهمة ىف موقف الصني من
ونستطيع ان نصل اىل نتيجة حتدد موقف الصني من الصراع العرىب االسرائيلى خالل فترة الدراسة وهى أن الصني إذا 

، إال أن هذا املوقف تطور اىل االحتكاك بالصراع  ١٩٥٥كانت مل تكن تعرف حقيقة الصراع العرىب االسرائيلى قبل عام 
واقف املؤيدة للحقوق العربية ، وتقدمي الدعم للقضية الفلسطينية ىف احملافل الدولية وللشـعب الفلسـطيىن   ، مث اىل اختاذ امل

السترداد اراضيه واقامة دولته العربية الفلسطينية ، وأظنه املوقف الصيىن إىل اآلن على الـرغم مـن االعتـراض الصـيىن     
تؤكد على ضرورة احلل حسب الشرعية الدولية ، وجيب علينا ، حيث مازالت الصني  ١٩٩٠االسرائيلى املتبادل ىف عام 

  .أال ننس مقولة ماوتسى تونج الىت اطلقها ىف مطلع السبعينيات من القرن املاضى
  )خريطة توضح موقع الصني)١(ملحق رقم ( املالحــــق
  املصــادر

  -:باللغة العربية: أوالً
  -:الوثائق) أ ( 
 .١٩٥٧، اموعة االوىل ،  ٢٧الرئيسية ىف قضية فلسطني ، وثيقة الوثائق : جامعة الدول العربية -
 .أرشيف وزارة اخلارجية: دار الوثائق القومية بالقاهرة -
 .١٩٧٢،  ١٩٦٨،  ١٩٦٦،  ١٩٦٥الكتاب السنوى للقضية الفلسطينية لسنة : الوثائق الفلسطينية  -
  -:الكتب ) ب(
 .٢٠٠٠، اهليئة العامة املصرية للكتاب ، القاهرة ، " ين معجزة اية القرن العشر"الصني : ابراهيم نافع  -
  .١٩٦٦التسلل االسرائيلى ىف آسيا، السياسة الدولية ، اكتوبر : امحد على امساعيل -
  .١٩٦٧التسلل االسرائيلى ىف آسيا ، مركز االحباث منظمة التحرير الفلسطينية ، ابريل : أسعد عبدالرمحن -
  .١٩٧٨، املكتب املصرى احلديث ، القاهرة  ١، طالبحث عن الذات : أنور السادات  -
  .م١٩٨١، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٦-١٩٦٣الوفاق االمريكي السوفيىت : السيد شلىب. د -
، ترمجة دارس طالس ، دمشق  ١٩٧٥-١٧٨٤العالقات الدبلوماسية االمريكية مع الشرق االوسط : توماس بريسون -

١٩٨٥. 
 .١٩٦٤، الدار القومية للطباعة والنشر ، االسكندرية ١٩٥٢اصول ثورة يوليو : جالل حيىي. د -
جغرافية العامل االقليمية ، اجلزء االول ، اسيا املومسية وعامل احمليط اهلادى ، الطبعة الثانية ، مؤسسة : حسن ابوالعينني. د -

  .١٩٧٤الشباب اجلامعية ، االسكندرية ، 
 .١٩٦٢ملتحدة ، املكتب التجارى للطباعة والنشر ، بريوت ، مايو قضايانا ىف االممم ا: خريى محاد -
 .٢٠٠٢تاريخ العرب املعاصر، دار عني، القاهرة : رأفت الشيخ. د -
  .١٩٦٦اسرائيل والدول النامية ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ، : سامى حكيم -
 .١٩٧٠مصر وأزمة السويس ، دار املعارف ، القاهرة : صالح بسيوىن -
 .الرتاع بني اهلند والصني ، دار العلم ، القاهرة: لى محدى اجلمالع -
 .١٩٩٠دراسات ىف تاريخ مصر احلديث واملعاصر ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية  : عمر عبدالعزيز عمر. د -
 .١٩٩٨حماضرات ىف تاريخ الشرق االقصى ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ، : فاروق اباظة . د -
 .١٩٦٨حزب العمال املوحد ىف اسرائيل ، مركز االحباث ، منظمة التحرير الفلسطينية ، اكتوبر " املابام: "ياء مجيلمل -
  .١٩٥٧املؤمتر اآلسيوى األفريقى ، القاهرة : حممد أنيس. د -
 .١٩٩٦، القاهرة  ٣ملفات السويس، مركز االهرام للترمجة والنشر ، طـ: حممد حسنني هيكل -
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 .١٩٦٥جذورها وأصوهلا التارخيية ، مطبعة املصرى ، االسكندرية  –يوليو  ٢٣ثورة : السروجى حممد حممود. د -
 ..١٩٨٥، دار املستقبل ، القاهرة  ٢مذكرات البحث عن السالم ، ط: حممود رياض  -
  .١٩٧٤سرى جداً ، املكتب املصرى احلديث ، االسكندرية .. احلرب الرابعة : حممود عوض -
  .١٩٦٥عرىب ىف الصني ، دار القلم ، القاهرة : النشاشيىب ناصر الدين  -
، حبث قدم لندوة العالقـات املصـرية    ١٩٦٢-١٩٥٤التأييد املصرى السعودى للثورة اجلزائرية : نبيل امحد بالسى -

 ١٩٨٧السعودية ىف النصف االول من القرن العشرين ، جامعة الزقازيق ، مصر ، ابريل 
،  ١صر والعرب ، منجزاته السياسية والعسكرية واالقتصادية ، ترمجة يوسف الصـباغ ، ط عبدالنا: جنالء أو عزالدين -

 .مكتبة مدبوىل ، القاهرة
، مركز االحبـاث الفلسـطينية ،    ١١سلسلة حقائق وأرقام ، العدد –التمثيل الدبلوماسى العرىب : هاىن امحد فارس  -

 .بريوت
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  املقدمة

تعترب استخدام السياسات الضريبية كأداة تنمية يتحقق من خالهلا  األهـداف االقتصـادية واالجتماعيـة    :طبيعة املشكلة
األساسية ، ومن أهم ااالت اليت يستخدم فيها تلك األدوات االقتصادية لغرض متويل آلية تأمني املواد واخلدمات العامـة  

قتصادية للجميع ،  وتوجيه األنشطة يف قطاعات أو منـاطق تنمويـة   املطلوبة ؛ لدعم التنمية االقتصادية وتوفري الفرص اال
بعينها ،وان من احدي التحديات الرئيسية اليت تواجه احلكومة يف هذا اجلانب كيفية باسـتخدام السياسـات الضـريبية    

ـة كربى على ويف بداية القرن الواحد والعشرين ظهرت الصني كقوة اقتصادي .كأدوات لتحقيق أهداف النمو االقتصادي
، أصبحت رابع دولة اقتصادية يف العامل يف مستوى الناتج احمللي اإلمجايل، وثالث دولة ٢٠٠٦ففي عام . املسـرح الدويل

  .جتارية
واستخدم االقتصاد الصيين السياسات الضريبية  كأدوات مهمة من خالهلا حتققت  فعالية كبرية  يف التقدم االقتصادي 

سات الفضل يف وضع االقتصاد الصيين يف املركز يف الصدارة ، وساهم ذلك يف التخلـي عـن   ؛ حيث  كان لتلك السيا
اقتصاد السوق، وتعبئة املصادر الضخمة من اليد العاملة، واستغلت بفضل تلك السياسات عالنية العوملة لتصبح مصـنعاً  

  للعـامل
حتديث الصناعة، وتطوير البنية التحتية، واستخدام وال ميكن أبدا ألي حملل اقتصادي إنكار دور السياسات الضريبية يف 

وازدادت إنتاجيـة العمـل بفضـل    . مليون نسمة ٧٧٠العاملني الذين تضاعف عددهم منذ عشريـن عاماً ووصل إىل 
وجذبت الصني رؤوس أموال أجنبية كثيفة خلقت قـدرات  . اهلجـرة الريفيـة واستخدام تقنيات إنتاج وإدارة جديدة

وميثل نظام القياس املقارن نظام تطـوير أداء اقتصـادي   .يف القطاعات اليت تستجيب للطلب احمللي والعاملي إنتاجية جديدة
فعال حيث يرتكز يف بدايته علي أمهية االعتراف باخلطأ  ، ومن مث االستعداد للتطوير الذايت عن طريق االستفادة بنقـاط  

وتتمثل مشكله هذا البحث يف حماولة .ل املنظومة االقتصادية احملليةالقوة واليت استخدمها اآلخرين للدعم نقاط الضعف داخ
االستفادة باألدوات االقتصادية يف دولة الصني ، حتديدا بالسياسات الضريبية الصينية وكيفية استخدامها لتنمية اتمعيـة  

  واالقتصادية  ؛ حيت ميكن تدعيم نقاط الركود االقتصادي والتنمية داخل القطر املصري
ترجع أمهية البحث من استخدام أساس علمي ، عن طريق االستفادة بأحد املقـاييس املعاصـرة لـألداء    :أمهية البحث 

االستراتيجي  وهو أسلوب القياس املقارن  باالستفادة من نقط القوة بالنسبة للسياسات الضريبية املطبقة يف دولة الصـني  
التنمية لألنشطة واألماكن اجلغرافية عن طريق تزكية عمل جذب االسـتثمار  لدعم االقتصاد املصري ، باألخذ مبسببات 

  .فيها
  : يقوم البحث عن فرضية أساسية تتمثل يف:افتراضات البحث 

انه من املتوقع أن تزداد فعالية االقتصاد املصري عن طريق استخدام القياس املقارن للسياسات الضريبية الدافعة للتقدم " 
  " لصنيوالنمو يف دولة ا
يستخدم الباحث املنهج التحليلي املقارن ، الذي من خالله يتم دراسة مناطق القوة والضـعف القتصـاد   :منهج  البحث 

الصيين ، وذلك للوقوف علي مدي فعالية استخدام السياسات الضريبية يف دعم الصناعات واألنشطة اليت تسـاعد علـي   
اسات الضريبية اليت من خالهلا يتم تنمية مناطق جغرافية تساعد علـي  النمو االقتصادي واإلجتماعي ، وكذلك تلك السي

ازدهارها جتاريا وتكنولوجياً  ، ذلك حيت ميكن األستفادة به باستخدام القياس املرجعي لتطـوير السياسـات الضـريبية    
  . املصرية
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 .م وطبيعة القيـاس املقـارن   مفهو: املبحث األول :يتم تناول موضوع البحث من خالل التقسيم اآليت :تقسيم البحث 
حتليل نقاط القوة يف السياسـات  : املبحث الثالث  حتليل لنقاط القوة والضعف يف النظام الضرييب املصري: املبحث الثاين 

قائمة  .اخلالصة والنتائج والتوصيات  عناصر القياس املقارن املالئمة للتطبيق يف مصر: املبحث الرابع .الضريبة  لدولة الصني
  راجعامل

  .مفهوم وطبيعة القياس املقارن: املبحث األول
يعترب مدخل املقارنة أحد األساليب اإلستراتيجية احلديثة ؛ حيث من خالل : Benchmarkingطبيعة املدخل املقارن 

التنافسية ذلك األسلوب يسعى املخططون إيل إجراء املقارنة  بني أداء املنافسني يف السوق ، من خالل دراسة وحتليل البيئة 
، حيث يتم جتميع املعلومات وطرق املشاركة وصوالً إىل حتديد اإلجراءات املتبعة إلجراء املقارنات بني املؤشرات؛ وذلك 
بتقييم مواطن الضعف والقوة يف األداء احلايل للدول والكيانات االقتصادية وحتديد ااالت احلرجة اليت يظهر فيهـا األداء  

ألداء املتميز ألفضل املنافسني، والعمل على دمج مقاييس األداء املالية وغري املالية للمساعدة يف تطوير الغري مرضي مقارنة با
وتسعى الكيانات االقتصادية إلحراز التقدم والتحسني املستمر يف أدائها من خـالل  ).١(األداء وحتسينه، يف األجل الطويل

طبيق تقنيات معاصرة عمليات التقييم دف إلغاءأو تقليص الفجوة بني تطويرقابليتها لتحقيق ذلك ؛ حيث يتم اللجوء إىل ت
  ).٢(األداء اإلقتصادي وبني األداء التميز يف الدول األخري صاحبة السبق يف التميز

خطـوات املقارنـة املرجعيـة    : ثانيا .مفهوم املقارنة املرجعية: أوالً  -:ويتم تناول مفهوم القياس املقارن من خالل اآليت
  :والباحث يتناول كل نقطة بالتفصيل حسب اآليت .شاكل تطبيقهاوم

يستند مفهوم املقارنة املرجعية باألساس إىل مقارنة تطبيقات نشاط اقتصادي معني معمـا  :مفهوم املقارنة املرجعية: أوالً 
ااالت االقتصـادية الفاعلـة   يقابلها من معايري معتمدة  ثبت متيزها يف كيانات اقتصادية أخري ، ذلك يف أي جمال من 

وحيتوي ذلك األسلوب علي االهتمام بتجميع املعلومات عن أفضل التطبيقات االقتصادية لغـرض حتقيـق التحسـينات    
واملقارنة املرجعية متثل تقنية تكشف عن تطبيقات حمددة متكننا من الوصـول إىل األداء   .االقتصاديات املقارنة املستمرة يف
واملايل األفضل وتساعد على فهم كيفية عمل تلك التطبيقات ، ومن مث تبنيها وتطبيقها يف الكيانات االقتصادية االقتصادي 

  ) ٣.(لتكون مبثابة أهداف ائية ألغراض االستفادة من حتسن األداء  بكيانات فاعلة معينة
ية حتديد أفضل التطبيقات املوجودة يف البيئات وتتضمن املقارنة املرجع :خطوات املقارنة املرجعية ومشاكل تطبيقها: ثانيا 

االقتصادية ومقارنتها مع األداءاالقتصادي من حيث السياسات املالية املستخدمة واليت ثبـت فعاليتـها ـدف أجـراء     
التحسينات الالزمة عليها داخل االقتصاد املقارن،وهناك منوذج يتضمن مخسة خطوات عامة تستخدم عند تطبيق عمليـة  

  ): ٤(رنة املرجعيةاملقا
حتديد املناطق واألنشطة االقتصاديةيف الدول واالقتصاديات املقارنـةوحتليل تلـك األنشـطة إيل أدوات     :اخلطوة األوىل

  .وسياسات متميزة يتحقق ا النمو والتقدم االقتصادي يف نلك الدول
القتصـاديات واالسـتعانة بتقـارير اهليئـات     احلصول علي الدعم اتمعي واألكادميي املختص بتحليل ا:اخلطوة الثانية 

  .االقتصادية املعلن مثل صندوق النقد الدويل والكيانات األممية االقتصادية
                                                

مقدم للندوة الثانية عشر لسبل ".مدخل متكامل الدارة التكاليف يف ظل املنافسة يف الشركات الصناعية)."٢٠١٠.(فؤاد امحد حممد العفريي١
–مهنة احملاسبة يف اململكة العربية السعودية وحتديات القرن احلادي والعشرين : سبة يف اململكة العربية السعوديةحتت شعار تطوير احملا

 .جامعة امللك سعود –كلية إدارة اإلعمال .م ٢٠١٠مايو  ١٩ -١٨خالل

املتوازنة واملقارنة املرجعية ألغراضتقومي األداء التكامل بني تقنييت بطاقة العالمات )."٢٠٠٩.(نادية شاكر حسني، ثائر صربي الغبان٢
جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ".تطبيقية يف شركيت الصناعات الكهربائية فيالوزيرية ودياىلسة ارستراتيجيفي الوحداتاالقتصاديةداال

 ١٧-١٤ص ص . العدد الثاين والعشرون

APQC,DearInfosearch,"DefiningBenchmarking", (www.apqc.org) -3 

٤-Spendolin : Atkinson,et.al.,1997,p:627-633 
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حتديد إمكانية االستفادة بالسياسات واألدوات االقتصادية املقارنة وذلك بعقد اتفاقات تبادل اقتصـادي   :اخلطوة الثالثة
باس االقتصادي والدعم الدويل مع الدول والكيانات اليت  يتم تبين األداء الفعـال  وتعاون دويل يف جماالت التدريب واالقت

  املتميز ا
املقارنة املرجعيـة تـتم    مجع املعلومات وتبادهلا مع الكيانات اليت تتم املقارنة معها ، وذلك يف حالة كون:اخلطوة الرابعة

  .والطرق واملالية واالقتصادية الفاعلة بأسلوب متعاون بني الطرفني هذه املعلومات تتضمن السياسات
وتستخدم معظم الكيانات االقتصادية تقنية املقارنة املرجعية ألغراض تقومي أدائها لكي تبقىمحافظة التميز االقتصادي 
بكل أشكاله ، ولكن هناك بعض األخطاء الشائعة اليت قد تقع فيهاتلك الدول عند قيامها بتطبيق خطوات تقنية املقارنـة  

  ملرجعية مما يستوجب على من يتبناها ضرورةتركيزاالنتباهإلىهذهاألخطاءلغرضتجنبها
  -:ويري الباحث أن تلك األخطاء تتمثل يف اآليت

املسح يف ذات اال وليس بغرض  االختالط بني املقارنات املرجعية وبني املسح االقتصادي الدويل ، فاألخري ميثل -١
 .املقارنة التنافسيةاملقارنة املرجعية وإمنا بغرض 

إن عملية املسح االقتصادي توفر األرقام املهمة لالقتصاد،  لكن عملية  املقارنات املرجعية حتاول إجياد تفسـري    -٢
 . لتلك األرقام ومعرفة ما تنطوي عليها من نواتج األداء االقتصادي بغرض االستفادة منها يف عملية املقارنة

يمية واإلدارية واالجتماعية لقياسات املرجعية املقارنة ،  مع تلك البيئات اليت ولد التأكد من مالئمة البيئة التنظ  -٣
 .فيها القياس من سياسات اقتصادية ومالية

التأكد من أن أساليب املقارنة املرجعية تتماشي مع استراتيجيات وأهـداف االقتصـاد املقـارن مـع تلـك        -٤
 .اإلستراتيجيات املتعلقة باالقتصاد املقارن به

  حتليل لنقاط القوة والضعففي النظام الضرييب املصري: املبحث الثاين
يتم تناول موضوع هذا املبحث من خالل التعرض ملفهوم النظام الضرييب وحماوالت اإلصالح وكـذلك نقـاط القـوة    

  :والضعف يف استخدام السياسات الضريبية والباحث يتعرض لذلك من خالل اآليت 
  :نظرة عن النظام الضرييب املصري:الضريبية يف مصر  النظام والسياسات: أوال 

  : مفهوم النظام الضرييب 
ميثل جمموعة الضرائب املطبقة يف إطار معني ، حيث استخدام الفن املايل يف جمتمع معني ، ويف حلظة معينة مبا حيتويه من 

االقتصادية واإلدارية اليت تتفاعل معهـا تلـك   قواعد قانونية وفنية للضرائب ؛ فضال عن العناصر األيديولوجية واملقومات 
  .القواعد

  :املالمح الرئيسية للنظام الضرييب املصري من خالل نظرة شاملة 
A.  سيادة األمهية النسبية الغالبة للضرائب غري املباشرة على إمجايل احلصيلة الضريبية حيث تبلغ حنو الثلثني.  
B. مبدأ العدالة الضريبية  ؛ حيث يغفل إمكانية نقل العبء الضرييب  ينايف االعتماد على الضرائب غري املباشرة ، مع

  .ليستقر على عاتق فئات غري دافعي الضرائب وهم غالبا املستهلكني
C.     يعرب اخنفاض حصيلة الضريبة على املهن احلرة والضريبة املوحدة على اإليراد عن اختالل يف اهليكـل الضـرييب

  .ع دخلها يف اآلونة األخرية ومل يصلها االستقطاع الضرييب بعدبإغفال أوعية ضريبية هامة لفئات اتس
D.      تتجه نظم الضرائب على الدخل والضريبة اجلمركية لتعزيز ما يلزم لعملية التنمية االقتصـادية مـن تشـجيع

  .نياملدخرات ، ودفع االستثمار  ؛ وذلك من خالل ما يعرف من إعفاءات وختفيضات ألقساط واقتطاعات االدخار والتأم
E.   حتقيق اهلدف االجتماعي من النظام الضرييب وهو احلد من التفاوت الكبري يف الثروات والدخول أخذ املشـروع

  .الضرييب املصري مببدأ التصاعد يف سعر الضريبة يف العديد من الضرائب
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F. تمع الضرييب دون تغطية الكثري من الدخول الكبرية واليت ال تزال مبنأى عن اإلخضاع الضرييب  ، ومن ال يزال ا
بينها الدخول الطفيلية اليت تنتج عن عمليات املضاربة على أسعار األراضي واالجتار يف السوق السوداء وعمليات السمسرة 

  .والوكالة
G.  ال تفرق املعاملة الضريبية يف نطاق إيرادات األرباح التجارية والصناعية رغم أمهيتها يف مصر بني جماالت النشاط

  .جتارة وصناعة حبسب طبيعة النشاط وطول دورة رأس املال وأمهية النشاط خلطط النية االقتصاديةاملختلفة من 
H.    درجة كفاءة اجلهاز الضرييب يف مصر دون املستوى املنشود األمر الذي يعكس الكثري مـن مشـكالت اإلدارة

ريبية وفقدان الثقـة بـني اإلدارة   الضريبية كصعوبات احلصر الضرييب ومشكالت التهرب الضرييب وتراكم املتأخرات الض
  .واملمول

  طرق اإلصالحالضريبيفي مصر  
واملعتمـد   ٢٠٠٥لسنة  ٩١تطبيق قانون جديد للضرائب العامة على الدخول واإلرباح واملرتبات  وهو القانون  -١

 وجهت إليه القضـاء  ومن أكرب االنتقادات اليت. علي دعم املمول الضرييب و إقرار الربط الذايت وااللتزام الضرييب الطوعي
، وإسقاط اإلعفاءات عن األنشطة يف ١٩٩٧لسنة  ٨علي اإلعفاءات الضريبية املقررة من قبل بقانون حوافز االستثمار رقم 

 .املدن واتمعات العمرانية اجلديدة
ض غري وان كان أفاد كثري من األنشطة االقتصادية غري انه ختفي ٢٠٠٥لسنة  ٩١ختفيض سعر الضريبة بالقانون  -٢

 .مرتبط بنشاط يراد دعمه ، أو بيئة يريد املشرع أو املخطط االقتصادي تنميتها
 :معاجلة التشوهات يف الضريبة العامة على املبيعات  -٣
  .قامت السلطات خبصم الضرائب على السلع الرأمسالية مما أدىإىل القضاء على االزدواجية يف التطبيق •
 .املواطنني ذوى الدخول املنخفضةتقرير إعفاء بعض السلع اليت م  •
 .خلق بيئة حمفزة ومشجعه على اإلنتاج والتشغيل وتسمح للممول بالكسب  وتشغيل األيدي العاملة •
  :إعادة هيكلة وإصالح الضريبة اجلمركية  -٤
، ولكن هذا التخفـيض يف نظـر    ٢٠٠٤لسنة  ٣٠٠التخفيض املستمر للضريبة اجلمركية ، كما جاء بالقانون  - 

يس ألجل تنمية نشاط اقتصادي أو دعم مناطق بعينها ولكنه انصب علي السلع االستهالكية يف اغلبه مواده من الباحث ل
 % .٨.٩ايل %  ١٤.٦
 .ولكن بغري هدف استراتيجي تنموي. فئات فقط  ٦فئة اىل  ٢٧ختفيض عدد فئات الضريبة من  - 
لضريبة على السلع األساسـية والضـرورية   ما حيسب له  ان ذلك القانون  راعي البعد االجتماعي بتخفيض ا   - 

 .لالستهالك احمللى ولصاحل حمدودي الدخل
يف بعض جوانب اإلصالح الضرييب اجلمركي مت مراعاةأهداف الصناعة من خالل التدرج يف فئـات التعريفـة     - 

 .اجلمركية من مواد أولية ومستلزمات صناعة وسلع نصف مصنعة وسلع تامة الصنع
  عاملية بإعفاء اآلالت واملعدات وقطع الغيار اخلاص ا مسايرة التطورات ال - 

  )١:(حماور اإلصالحالضرييب املصري 
                                                

  ميكن الرجوع ١)(
  مكتبة اجلامعة ، القاهرة  " النظم الضريبية املقارنة ) " ١٩٩٧(عبد الفتاح عبد الرمحن عبد ايد ،.د - 
 .كلية التجارة ، جامعة املنصورة" املالية العامة " ، ) ١٩٩٩(وجدى حسني . د  - 

 .جامعة اإلسكندرية  –دراسات ىف التشريع الضريىب د عبد الرمحن يسرى  - 

 . كلية احلقوق ، جامعة املنصورة " التشريع الضريىب املصرى  "،)١٩٩٦(د امحد مجال الدين موسى ، - 

 النظم الضريبية املقارنة ، مكتبة النصر، دمياط "د طارق غلوش ، - 

  ، كلية التجارة ، جامعة املنصورة: لواقع والتطبيقالنظام الضريىب بني ا) "١٩٩٩(د وجدى حسني ، - 
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عند حماولة إحداثإصالحضريبيفي مصر جيب أن نأخذ يف االعتبار احملاور التالية واليت من خالهلا قد نتمكن من إصالح 
  .النظام الضريبياملصري واالستفادة من سياساته 

التشريع الضرييب حبيث يصاغ وفقاً ملبادئ عصرية تتماشى مع الفلسفات العلميـة احلديثـة  ،    تعديل:احملور األول 
ويصبح التشريع أسهل وابسط وأكثر مرونة ولعل هذا ما بدأت تتجه إليهاإلدارة الضريبية يف مصر من خـالل تبسـيط   

اآلن على تفهم طبيعة كيفيـة تبسـيط    اإلجراءات ىف ربط وحتصيل الضريبة وان كانت اإلدارة الضريبية غري قادرة حىت
  .اإلجراءات

العمل على حتقيق العدالة يف توزيع الدخل من خالل النظام الضرييب والعدالة مبفهومها األفقيوالرأسـي ،  :احملور الثاين 
تنميـة  والتمييز ينب مصادر الدخل املختلفة عند فرض الضرائب  وذلك بالتدخل عن طريق السياسات الضريبية مبا حيقق ال

  .ويكفل العدالة االجتماعية
  فتفرض ضرائب منخفضة على الدخل املكتسب وضريبة مرتفعة علي الدخل املستثمر - 
 .مراعاة قطاعات وأنشطة حتتاج إيل تنمية والتركيز عليها ضريبياً - 

فيجب إحداث ) ية املال –االجتماعية  –االقتصادية ( التوازن بني األهداف العامة للسياسة الضريبية -:احملور الثالث 
اجلمع بني الضرائب املباشرة والضرائب الغري مباشرة لتحقيق األهداف املالية وهـى زيـادة حصـيلة    : توازن من خالل 

  .الضرائب ، وايضاً استخدام الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة يف توزيع العبء الضرييب علي كافة األنشطة
  سياسات الضريبة  لدولة الصنيحتليل نقاط القوة يف ال: املبحث الثالث

يتناول الباحث مالمح النظام الضرييب لدولة الصني الشعبية وعرض لنقاط القوة اليت ميكن االستفادة منها عند استخدام 
  :القياس املرجعي بني الدولتني الصني ومصر ، حيث أن الباحث ذلك من خالل النقاط التالية

النظام الضـرييب ومـدي تأثريهـا االقتصـادي يف     :  ثانياً .ة مالمح السياسة الضريبية الصيني:أوالً 
  . معلومات إحصائية واقتصادية هامة: رابعاً .أنواع الضرائب يف الصني: ثالثاً .الصني

  ويعرض الباحث هلا ببعض التفصيل حسب اآليت
  )١:(مالمح السياسة الضريبية يف دولة الصني:  أوالً 

تبذل احلكومة الصينية قدرة الكبرية علي حتصيل اإليرادات الضريبة  والتغلب علي بعض املعاناة حيث ميثل اقل من   -١
 .من الناتج احمللي% ١٥

 .تقريباً  من إيرادات املوازنة العامة للدولة%  ١٠٠تشكل اإليرادات الضريبية  -٢
حيث تطور لتعزيز التنميـة االقتصـادية يف الـبالد     ١٩٩٤صاحب النظام الضرييب الصيين تغريات كبرية بعد العام  -٣

 .وتشجيع االستثمار األجنيب
 .السياسة الضريبية األساسية تنطلق من قاعدة التوجه الصناعي ودعم املناطق اجلغرافية اليت تساعد يف ذلك -٤
ضـريبة   تركز السياسات الضريبة علي دعم االبتكار التكنولوجي واالرتقاء العلمي حيـث اخنفـاض معـدالت ال    -٥

 .ملشروعات التكنولوجيا الفائقة
 .استخدام أساليب احلد من اإلعفاء يف حالة نقل تكنولوجيا معينة ايل خارج البالد -٦
ثالث سنوات لإلعفاء الضرييب وثالث سنوات أخري ملشروعات املواين والسكك احلديدية والطرق واالتصـاالت   -٧

 .والكهرباء

                                                
  .نوفمرب -.اكتوبر " تقرير مصلحة الضرائب عن بعثة وزارة املالية لدولة الصني الشعبية " ، ) ٢٠١١(الباز فوزي قابيل  -١
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لي الطاقة  وسالمة اإلنتاج حيث أن تلك املشروعات تعفي من الضرائب ثالث حتفيز الزراعة ومحاية البيئة واحلفاظ ع -٨
سنوات وثالث سنوات أخري ختفض فيها األسعار مبقدار النصف إذا ما مت شراء معدات خاصة حلماية البيئة مـن  

 .التلوث أو معدات لتوفري الطاقة
 .فقات الضعيفة من الوجه االجتماعيسياسات ضرييب لتحقيق التوازن بني التنمية اإلقليمية ورعاية الن -٩

 . فال توجد ضرائب علي ا النشاط لزراعي ٢٠٠٦ولكن اعتبارا من عام  ١٩٥٨بدأ فرض ضريبة زراعية عام  -١٠
 توجد إعانات مالية ألصحاب املزارع دف تنمية املناطق الريفية  -١١
 .االبتكار تشجيع االستثمار ، محاية البيئة ، تشجيع.. احلافز الضرييب لواحد من ثالثة -١٢
باسـتثناء املنـاطق االقتصـادية    % ٢٥هناك إصالحات ضريبية جيري تعديلها حاليا حيث خيفض سعر الضريبة إيل  -١٣

٣٣.% 
 %.١٥جيري تعديل سعر الضريبة لبعض املناطق اخلاصة اقتصاديا  ، وأيضا بعض الصناعات اإلستراتيجية إيل  -١٤
 . ض أخري مع حتديدها سنوياجيري العمل علي التوسع يف اإلعفاءات الضريبة ألغرا -١٥
 % .٥٠سنة خبفض سعر الضريبة  ٣:٢بالنسبة للشركات اإلنتاجية يتم حاليا دراسة تعديل اإلعفاءات من  -١٦
بالنسبة ملؤسسات التصدير جيري حاليا  إعداد إصالحات ضريبة ترتبط باإلنتاج حيث إذا كانت قيمة الصـادرات   -١٧

 %.١٥وبالنسبة ملشروعات التكنولوجيا يكون سعر الضريبة  من الضريبة املستحقة % ٥٠يتم اإلعفاء % ٧٠
 %.٢٤جيري العمل علي تعديل سعر الضريبة للمناطق الساحلية إيل   -١٨

  ):١( النظام الضرييب ومدي تأثريها االقتصادي يف الصني : ثانياً 
ضاق الوعاء الضرييب ألن منشآت فقد . أدت اإلصالحات إىل تقليص مهم لقدرة ميزانية الدولة على تعبئة املوارد املالية

القطاع العام، املصدر الرئيس للموارد املالية أصبحت تعاين من فقدان التوازن، يف حني أن القطاع اخلاص الصاعد بسـيط  
إضافة إىل ذلك، أسهمت الالمركزية يف تقليص العائدات الضريبية، واخنفـض  ). قطاع غري رمسي(اخلضـوع للضريبـة 

من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام % ٣٠من ما يزيد عن ) ميزانية جامـدة يف املركـز واملقاطعـات(ة وزن ميزانية الدول
رسوم مستقلة جتبيها وكاالت حكومية " (األموال اإلضافية"وبشكل مواز تضخمت . ١٩٩٤يف عام % ١٢حىت  ١٩٧٨

  .حبيث أا أصبحت تعادل ثالثة أرباع الواردات الضريبية) وإدارية حملية
قواعد تقسيم الضرائـب بني امليزانية املركزية وميزانيـات املقاطعـات،    ١٩٩٤ولقد وضع اإلصالح الضرييب لعام 

، )TVA(وفرض رمساً على القيمة املضافة . وأسس إدارة منفصلة جلباية الضرائب املركزيـة، وخفض األموال اإلضافية
، وضريبة على املنشآت اخلاصة، وضـريبة علـى   %)٣٧(وضريبة تصاعدية على دخل األفراد، وضريبة على الشركات 

أمـام  ) ٢٠٠٤من موارد امليزانية العامـة يف عام % ٣٧(وأصبحت ضريبة القيمة املضافة تشكل املورد الرئيس . األرباح
  .من املوارد الضريبية% ٧، وال متثل الضريبة على األفراد العاديني سوى %)١٦(الضريبة على أرباح املنشآت اخلاصة 

، ال تنسجم مع تقسـيم  ١٩٩٤إن قواعد تقاسم الواردات الضريبية بني املركز واملقاطعـات، كما وضعت يف عام 
فقد اخنفضت حصة الواردات الضريبية احملصلة يف املقاطعـات مقارنــة مـع حصـة     . النفقات بني خمتلف املستويات

ويف حني أن . ٢٠٠٤يف عام % ٤٥حىت  ١٩٩١من جممل الواردات يف عام % ٧٠إذ هبطت من . احلكومـة املركزيـة
  . النفقات االجتماعية تقع إىل حد كبريعلى عاتق السلطات احملليـة، فإا مل حتظ مبوارد مالية مناسبة
وتقودهـا إىل اللجوء . كما أن ال مركزية هذه النفقات جتعل احلكومات احمللية تعتمد على حتويالت احلكومة املركزية

ويشكل هذا النظام أحد أسباب ضعف ). رواتب غريمدفوعة(ـة، وأخرى غريمشروعة، وإىل الديون لتحصيل أموال إضافي
ففـي  . النفقات االجتماعية ويسهم يف مفاقمة الالمساواة بني األقاليم، ألن أفقر األقاليم يتمتع بأقل هامش لزيادة دخوله

  .ة للفرد الواحـد بني أغىن املقاطعات وأفقرهاالتسعينيـات زاد التفاوت زيادة مهمة يف نفقات امليزانيـة بالنسب

                                                
 www.almgid.com /vbحبث منشور علي موقع .  تعريب الدكتور صالح كعدان" . االقتصاد الصيين. " فرانسواز لوموان ١
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  )١:(أنواع الضرائب يف الصني: ثالثاً 
 .نوع من الضرائب ١٩أنواع الضرائب يف دولة الصني تنقسم إيل مخس جمموعات حتتوي علي  -١
تشتمل علي ستة أنواع منها ضـريبة األعمـال   %)  ٥٨.٢(ضرائب علي دوران رأس املال بنسبة : اموعة األويل -٢

، ضريبة املركبات ، ضـريبة املشـتريات ،   Customوالتجارة ، ضريبة االستهالك ، ضريبة املشتريات ، ضريبة 
 الضريبة علي شراء التبغ 

تشتمل  نوعني ضرائب دخل علي الشركات ، وضـرائب  %) ٢٧.٤٧(ضرائب الدخل ونسبتها : اموعة الثانية  -٣
 .دخل علي األفراد

ضـرائب السـكن ، ضـرائب    .. أنواع  ٣تشتمل علي %) ٣.٠٦(ي امللكية نسبتها ضرائب عل: اموعة الثالثة  -٤
 استغالل السفن ،ضرائب األراضي واحلفريات 

 وتشمل نوع واحد تنمية املوارد الطبيعية للدولة %) ٠.٥٦(ضريبة رسم تنمية املوارد  ونسبتها : اموعة الرابعة  -٥
أنواع وهي ضريبة التصرف العقـاري ، ضـريبة    ٧وتشمل %) ١٠.٧(ضريبة قطعية ونسبتها : اموعة اخلامسة  -٦

 الدمغة ، ضريبة العقود ، األراضي املزروعة ، كسب العمل ،ضريبة االستثمار يف األصول الثابتة
 ٢٠٠٩بدأ تطبيق ضريبة القيمة املضافة من يناير  -٧
 املباشر متثل احلوافز أداة اقتصادية وضريبية هامة حيث تساعد علي التنمية واالستثمار  -٨
 %.١٥.٥يعترب من احلوافز الضريبية زيادة معدل اخلصم الضرييب علي الصادرات بنسبة  -٩

 .اإلعفاء الضرييب لألصول الثابتة املستوردة من ضريبة القيمة املضافة -١٠
مع إعفاء أويل سنتني وإعفاء نصف الضريبة للثالث % ١٥مت خفض معدل الضريبة كحافز بنسبة  ٢٠٠٨قيل يناير  -١١

 ٢٠٠٧حيت  ١٩٩١التالية وذلك لالستثمار األجنيب حسب قانون ضرائب دخل الشركات سنوات سنوات 
 تعطي تلك احلوافز ألنشطة التكنولوجيا العالية واملؤسسات املنشأة حديثاً -١٢
 أعطت القوانني الضريبية أمهية أكثر لإلصالح االقتصادي ٢٠٠٨بعد يناير  -١٣
 لي تطوير املشروعات  وزيادة اإلحالل يف األصول اإلنتاجيةإتباع سياسة معدالت ضريبة منخفضة  للعمل  ع -١٤
التركيز علي تعويض فاقد احلصيلة بتوسيع القاعدة الضريبية بزيادة حصر اتمع الضرييب  ويسـتخدم لـذلك إدارة    -١٥

  ضريبية صارمة حلاالت التهرب الضرييب 
  معلومات إحصائية واقتصادية هامة : رابعاً 

املقام القاء الضوء علي مدي قوة اإلقتصاد يف دولة الصني من خالل االرقام اإلقتصادية واإلحصـائية  وانه البد يف هذا 
  .التالية كتأكيد أساسي علي انه البد عند استخدام القياس املرجعي التأكد من فعالية ذلك القياس بقوة اإلقتصاد املقارن به 

  ):٢(مالمح  إحصائية واقتصادية هامة ) : أ(
لصني سياسة بالغة احلنكة يتفاعل فيها حتديد اهلدف االستراتيجي مع تطوير املبادئ الراسخة منذ ثورا الكربى متارس ا

دون كسرها دفعة واحدة ،  وتطبيق ما تنادي به العوملة املعاصرة لكن بغري هرولة وتتصادم مع الواليات املتحدة إيل احلد 
  حيث. الذي ال حتدث معه جروح يصعب التئامها

وخاصة منذ بـدء تطبيـق سياسـة    . ١٩٤٩تشهد الصني منوا اقتصاديا سريعا منذ قيام مجهورية الصني الشعبية عام  -١
 ١٩٧٨اإلصالح واالنفتاح على اخلارج عام 

علي مـدي  %  ٩.٧٥حيث ظل االقتصاد الصيين ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل منوه السنوي أكثر من  -٢
 .سنة ٣٠

                                                
  الباز فوزي قابيل ، مرجع سبق ذكره  -  ١
  مرجع سبق ذكره)."  ٢٠١١(الباز فوزي الباز قابيل٢
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 ١٩٧٨.منذ عام % ١٥يف التجارة اخلارجية بلغ متوسط النمو  -٣
 .تبلغ التدفقات من االستثمار األجنيب املباشر مليار حالة استثمار جديدة كل أسبوع -٤
 .يف جمال املنتجات الصناعية األساسية ١٩٩٦احتلت الصني املرتبة األوىل يف العامل منذ عام  -٥
 .سنة ٢٥يف العامل خالل  إذا  ما استمر النمو بذات املعدل تصبح الصني اكرب اقتصاد -٦
 حيت آخر سنة  %  ٤.٣معدل البطالة مبتوسط  -٧
يفيد تقرير البنك الدويل بأن الصني أصبحت بالفعل ثالث أضخم اقتصاد يف العامل بعد الواليات املتحـدة األمريكيـة    -٨

 الواليات املتحدة األمريكية واليابان وبأا غدت منذ بداية التسعينيات الوجهة الثانية عامليا لالستثمارات الدولية بعد 
وبلغت . مليون دوالر ١٢٠١.٧مليون دوالر ، كما بلغت الصادرات  ١٠٠٥.٦بلغت مؤخرا حجم وإرادات الصني  -٩

  %٢٥نسبة الصادرات إيل الناتج احمللي ما يعادل 
  بيانات إحصائية هامة): ب(

 .مليون نسمة ١٢-٨احتياجات العمل الفعلي سنويا من  -١
 مليون عامل ١٦٠مليون نسمة وحجم العمل يف املناطق الريفية  ٢٠القطاع العام حجم العاملني يف  -٢
 من دخل األسر% ٤٠قيمة املدخرات احمللية يصل إيل  -٣
 %.٤٧من مجلة االستثمار ويساهم يف الناتج احمللي % ٣٠االستثمار يف األصول الثابتة يتخطي  -٤
والر امريكى حمتال املرتبة الرابعة بعد الواليـات املتحـدة   مليار د ٨٥٠بلغ حجم التجارة اخلارجية الصينية أكثر من  -٥

 . وأملانيا واليابان وقبل بريطانيا وفرنسا
 . مليار دوالر امريكى حمتال املركز الثاين بعد اليابان فقط ٤٠٠أخريا جتاوز االحتياطي الصيين من العمالت األجنبية  -٦
لتناسق بني اإلنسان والطبيعة وحتقيق تنمية متوازنـة بـني   مع دخول القرن اجلديد، طرحت الصني مفهوما يتمثل يف ا -٧

وبني املدن واألرياف وبني شرق الصني وغرا واالنسجام بـني التنميـة االقتصـادية والتنميـة       اإلنسان واتمع
 .االجتماعية

 !مليون متر مربع من املدن اجلديدة٤٠ملت بناء قد أكالصينستكون ٢٠٢٥حبلول العام  -٨
والباحث يري أن ذلك التقدم االقتصادي اهلائل جاء نتيجة إتباع سياسات دراسة السوق الداخلي واخلارجي والضغط 

  .بوسائل اقتصادية عدة علي الدفع باجتاه النمو والتقدم وأن استخدام السياسات الضريبية التنموية له دور كبري يف ذلك 
  املبحث الرابع

  عناصر القياس املقارن املالئمة للتطبيق يف مصر
ميكن من خالل العرض السابق أن يقترح الباحث كثري من السياسات الضريبية اليت ميكن من خالهلا دعـم النظـام   

  :الضرييب املصري ، حيت يكون فاعالً يف اجتاه التنمية االقتصادية  واالجتماعية ومن هذه العناصر اآليت 
   -:عناصر القياس املقارن املقترحة من الباحث لتطبيقها ذلك من خالل جمموعة من القواعد اهلامة  وهي

  :قاعدة االهتمام بالتوجه الصناعي والتكنولوجي والتصديري : أوال  
ضـريبية  حيث تقوم النظام االقتصادي لدولة الصني علي تشجيع النمو يف تلك القطاعات اهلامة باستخدام سياسات 

فعالة تتعلق بالتدخل التنموي عن طريق احلوافز الضريبية ، أو ختفيض السعر للعمل علي حتقيق ذلك التوجه االسـتثماري  
  :حيث
 . اخنفاض سعر الضريبة علي األنشطة اليت تدعم االبتكار واإلبداع اإلداري - 
 .الفائقة  التدخل عن طريق التعديل يف أسعار الضريبة لتنمية األنشطة التكنولوجية  - 
 .استخدام أساليب احلد من اإلعفاء الضرييب يف حالة نقل التكنولوجية ايل خارج البالد  - 
تنشيط اإلعفاءات ملدة ثالث سنوات ألنشطة املشروعات العمالقة مثل صناعات السكك احلديدية ، واالتصاالت  - 

 . ، والكهرباء
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 .سنة ٣-٢وهناك مشروعات قانونية إلعفائها من  ختفيض أسعار الضريبية لبعض األنشطة اإلستراتيجية اهلامة - 
  :قاعدة التحفيز لألنشطة الزراعية والبيئية :ثانياً 

حيث تستخدم احلكومة الصينية سياسات ضريبية خاصة تشجع علي االستثمار الزراعي وتعمل علي تنقية البيئة مـن  
ييب املصري عن طريق إتباع سياسات ضريبية تشـجع  التلوث ومثل هذه األساليب اليت ميكن االستفادة ا يف النظام الضر

علي توسعة الرقعة الزراعية وتدعم املستلزمات الزراعية وتعمل علي توفري املعدات احلديثة يف الزراعة ومن هذه العناصر اليت 
  :ميكن استخدامها يف املقارنة املرجعية 

 ستصالح األراضي ، ومستلزمات اإلنتاج استخدام اإلعفاء اجلزئي والكلي لألنشطة الزراعية املتعلقة با
 .استخدام سياسة اإلعفاء الثالثي لألنشطة اليت تعمل علي توفري مستلزمات اإلنتاج الزراعي  - 
 إعفاء األصول الزراعية من الضرائب اجلمركية تشجيعاً لعملية اإلحالل والتجديد  - 
املعدات واآلالت اليت تشجع علي محاية البيئة من  استخدام أساليب اإلعفاء اجلزئي لألنشطة اخلاصة بتصنيع واسترياد - 

 التلوث 
استخدام السياسات الضريبية بتخفيض سعر الضريبة لألنشطة اليت تقوم بتوفري الطاقة والقوي واحملركـة لألصـول    - 

 .الزراعية 
  :قاعدة تنمية ودعم املناطق اجلغرافية : ثالثاً 

يتم ذلك باستخدام وسائل تشريعية مبكن من خالهلا التدخل عن طريق الشرائح الضريبية ، أو عن طريق ختفيض سعر 
الضريبية  لتشجيع التوجه االستثماري يف مناطق معينة ، حتتاج احلكومة إيل دعمها تنموياً  ولذلك فهي تتدخل بالسياسات 

  : ومن ذلك . ذه املناطق اجلغرافية الضريبية كوسائل جذب استثماري لالرتقاء مبثل ه
 .إعطاء إعانات للمزارعني لتنمية املناطق الريفية النائية  - 
إعطاء حافز ضرييب عن طريق ختفيض السعر أو تعديل الشرائح وذلك عند االستثمار يف إمكان بعينها تري احلكومـة   - 

 .احلاجة املاسة لتنميتها 
يا سواء بالزيادة أو النقص حيث يقل من خالهلا اجلذب االستثماري أو تعديل أسعار الضريبة يف مناطق خاصة اقتصاد - 

 .يزيد حسب اخلطط اإلستراتيجية املعتمدة يف االقتصاد وخباصة بعض املناطق الساحلية 
  :اخلالصة والنتائج والتوصيات

سلوب القياس املقـارن  متثلت مشكلة البحث يف حماولة  االستفادة باألنظمة الضريبية املتطورة ، عن طريق استخدام أ
  .املرجعي ، الستخدام السياسات الضريبية يف عملية التنمية والتقدم االقتصادي ، والتوظيف الداخلي لعوامل اإلنتاج 

وبالتايل فقد انطلق الباحث من فرضية أساسية توقع من خالهلا استخدام أسلوب القياس املقارن بكفاءة عالية لالستفادة 
  .لضريبية يف دولة الصني ، لصاحل االقتصاد املصري من توظيف السياسات ا

تناول يف املبحث األول مفهوم القياس املقارن وشـروط  االسـتفادة   :  ولقد قسم الباحث دراسته إيل أربعة مباحث
ث عن بتطبيقه ، حيث فرق بني املسح املقارن لألدوات والسياسات االقتصادية وبني القياس املقارن هلا ، إذ أن األويل تبح

وسائل الترتيب االقتصادي للدولة بني جمموعة من الدول ، والثانية تبحث عن مدي االستفادة بالبيانات املقارنة يف دعـم  
  .مواطن الضعف يف االقتصاد املقارن عن طريق استرياد وسائل القوة يف االقتصاد املقارن به

يبية املصرية ، مع  مت إلقاء الضوء عن الغرض الظاهر تناول الباحث بالعرض بعض السياسات الضر: ويف املبحث الثاين 
من بعضها ، وفيه تطرق الباحث ايل أنواع السياسات الضريبية املصرية ، سواء املتعلقة بالضرائب املباشرة أو الضرائب الغري 

  . مباشرة وخباصة الضريبة اجلمركية ، ومدي تأثريها يف األنشطة االقتصادية املصرية
تناول الباحث بالعرض والتحليل السياسات الضريبية يف دولة الصني الشعبية ، وذلك بعدما تناول : ثالث ويف املبحث ال

أنواع الضرائب  مدي ارتباطها بالتخصص يف األسعار فهناك أسعار متعددة ألنشطة متعددة ، وهناك أسعار متعددة ملناطق 
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إيل حتقيق معدالت اقتصادية فائقة جعلت االقتصاد الصـيين   متعددة ، وانتهي الباحث ايل تعريف مواطن القوة اليت أدت
  الثالث عامليا 

ويف املبحث الرابع تناول الباحث قواعد ثالث ممكن من خالهلا استخدام القياس املقارن ، تتعلق األويل بطرق القيـاس  
ب دعم األنشطة الزراعية وما يتعلق ا املقارن لألنشطة الصناعية والتصديرية والتكنولوجية ، والقاعدة الثانية تتعلق بأسالي

من أنشطة استريادية ملستلزمات اإلنتاج الزراعي واألصول الزراعية ، وكانت القاعدة الثالثة تتعلق باستخدام السياسـات  
ية الضريبية بدعم مناطق جغرافية بعينها يتم التدخل يف تنميتها أو احلد من االستثمار فيها عن طريق استخدام أسعار ضريب

  . خاصة تؤدي ذلك الغرض
  :النتائج والتوصيات 

وذلك بالتـدخل عـن   %  ٤.٣حماولة االستفادة بتجربة دولة الصني يف التغلب علي حجم البطالة ليستقر عند  -١
 .طريق السياسات الضريبية لتوفري فرص العمل واملناطق اجلاذبة للعمالة  

والتنمية االقتصادية  ،وذلك بترشيد نظام اإلعفاءات الضريبية االستفادة من السياسات الضريبية يف جمال النهضة  -٢
وتنوع أسعار الضريبة لتنمية أنشطة معينة ،  أو مناطق حمددة حتتاج إيل تنمية ، أو قطاعات إنتاجية خمتلفة حيت أن نسـبة  

ت الصـني األويل  ، وأصبح%٤٠، ونسبة املدخرات من إمجايل الدخول بلغت %  ٢٥الصادرات ايل الناتج احمللي بلغت 
 .عامليا يف إنتاج السلع التكنولوجية

 .االستفادة من السياسات الضريبية يف محاية البيئة من التلوث ، ودعم رأس املال الفكري والتقين -٣
 .استخدام السياسات الضريبية يف التنمية احمللية الشاملة بدعم قطاعات الزراعة والصناعة و مواجه املنافسة العاملية -٤

  :ملراجع قائمة ا
  :ثانياً املراجع العربية 

 . كلية احلقوق ، جامعة املنصورة " التشريع الضريىب املصرى  "،)١٩٩٦(د امحد مجال الدين موسى ، -١
 –أكتوبر " تقرير  مقدم مصلحة الضرائب عن بعثة وزارة املالية لدولة الصني الشعبية " ، ) ٢٠١١(الباز فوزي قابيل  - ٢

 .نوفمرب
املتوازنة واملقارنة املرجعيـة  . التكامل بني تقنييت بطاقة العالمات)."٢٠٠٩.(نادية شاكر حسني ثائر صربي الغبان، -٣

ألغراض تقومي األداء االستراتيجي يف الوحدات االقتصادية دراسة تطبيقية يف شـركيت الصـناعات الكهربائيـة يف    
 .ثاين والعشرونجملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة العدد ال".الوزيرية ودياىل

 .النظم الضريبية املقارنة ، مكتبة النصر، دمياط "،) ٢٠٠٨(د طارق غلوش  -٤
 .جامعة اإلسكندرية –"دراسات ىف التشريع الضريىب )" ٢٠٠٩(عبد الرمحن يسرى،. د -٥
 .مكتبة اجلامعة ، القاهرة " النظم الضريبية املقارنة ) " ١٩٩٧(عبد الفتاح عبد الرمحن عبد ايد ،.د -٦
مقـدم  ".مدخل متكامل الدارة التكاليف يف ظل املنافسة يف الشركات الصناعية)."٢٠١٠.(اد امحد حممد العفرييفؤ -٧

مهنة احملاسبة يف اململكـة العربيـة   : للندوة الثانية عشر لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة العربية السعودية حتت شعار 
جامعة امللـك   –كلية إدارة اإلعمال .م ٢٠١٠مايو  ١٩ -١٨خالل–السعودية وحتديات القرن احلادي والعشرين 

 .سعود
 .كلية التجارة ، جامعة املنصورة" املالية العامة " ، ) ١٩٩٩(وجدى حسني .  -٨
، كلية التجـارة ،  : النظام الضريىب بني الواقع والتطبيق) "١٩٩٩ــــــــــــــــــــ -٩

  جامعة املنصورة
 -:املراجع األجنبية:ثانياً   

1- APQC,DearInfosearch,"DefiningBenchmarking", (www.apqc.org) 
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  املبحث األول
  :اإلسالمى لتشجيع التجارة مع الصني سياسة الشرق 

  إهتمام اخللفاء العباسيني وحكام الدول املستقلة بالتجارة  - ١
مل تقتصر عناية اخللفاء العباسيني على الزراعة والصناعة وحدها ، بل اهتموا كذلك بتسهيل سبل التجـارة ، حيـث   

الداخلية وتأمني طرق التجارة الربية والبحريـة   حرصت الدولة العباسية على بذل أقصى قدر من العناية بطرق املواصالت
وتزويد القوافل التجارية باحلراس حلمايتها من اللصوص وقطاع الطرق هذا باإلضافة إىل اجلهود الىت بذلتها الدولة فيمـا  

من إغـارات  يتعلق بإنشاء اجلسور والقناطر فأقاموا اآلبار واحملطات ىف طرق التجارة ، وبنوا األساطيل حلماية السواحل 
لصوص البحار وكان لذلك أكرب األثر ىف نشاط التجارة اخلارجية والداخلية وأصبحت قوافل املسـلمني جتـوب الـبالد    
وسفنهم متخر عباب البحار ، كما شجع خلفاء العصر العباسى األول التجارة تشجيعاً غري مباشر مبا أدخلوا من مظـاهر  

، وخباصة حني احتدوا حتت سلطان واحد مع الفرس الذين اعتادوا الوفرة والرخاء ىف العيش ، فنما  )١(الترف إىل بالطهم 
  . )٢(ىف نفوسهم حب البذخ والرفاهية ومنت معه احلاجة إىل املنتجات األجنبية 

جـال الدولـة ،   شجعت الدولة العباسية التجار بالطلب على السلع والبضائع الثمينة والنادرة من قبل اخلليفة وكبار ر
وأدى ذلك إىل زيادة الطلب عليها من البالد األجنبية ، وقد بلغ تشجيع اخللفاء هلم أم أعفوهم من ضرائب التجارة ، بل 
وقدموا هلم هدايا نقدية ، كما عمل العباسيون على تأمني إقامة التجار واحملافظة على أرواحهم وأمواهلم ، حيث حرصوا 

سواق واخلانات لتسهيل إقامة التجار األجانب فضالً عن التجار العرب املسلمني الوافـدين مـن   على إنشاء الفنادق واأل
  . )٣(الواليات اإلسالمية

اجتمعت كل هذه الظروف واألحوال الىت تشجع ازدهار التجارة ىف العصر الذى ارتقى فيه العباسيون األوائل عـرش  
عصر العباسى برحالت حبرية تبدأ من بغداد وتسري ىف اخلليج الفارسى ، ويتضح من هذا أن العرب قاموا ىف ال)٤(اخلالفة 

واحمليط اهلندى ، حىت تصل إىل شبه جزيرة ملقا والصني ،  فقد كان التجار يشجعون مثل هذه الرحالت الىت جتلب هلـم  
  .)٥(توابل اهلند وعطورها وحرير الصني

وتطورت تلك العالقات إىل األفضل مع ارتقـاء العباسـيني   كانت هناك عالقات ودية مع الصني منذ أيام األمويني ، 
املنحدر من الصني صوب الغرب  )٦(لعرش اخلالفة ، فاستمر تدفق التجارة عرب الطريق الربى القدمي املعروف بطريق احلرير

                                                
  –.  ٢٥٥، ص  ٢، جـ  ١٩٩١،  ١٣تاريخ اإلسالم ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، ط : حسن إبراهيم حسن  )١(

  . ٢٠٧،  ص  ١٩٩٤العرب ىف العصر العباسى ، املؤسسات اجلامعية للدراسات والنشر ، القاهرة ، حضارة : حسني احلاج حسن 
  . ٤٣،  ٤٢، ص  ١تاريخ التجارة ىف الشرق األدىن ، ترمجة أمحد حممد رضا ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  جـ : هايد )  ٢(
  .١٢٥،  ١٢٣، ص ١٩٩٣ العصور الوسطى، دار املعارف ، القاهرة ، احلضارة اإلسالمية ىف: حممد فتحى الشاعر  )٣(
  . ٤٣،  ٤٢، ص  ١املرجع السابق ، جـ : هايد  )٤(
  . ٢٥٧، ص  ٢املرجع السابق ، جـ : حسن إبراهيم حسن  )٥(
الىت تنقـل  وأمهها  أرقى البضائع وملا كان احلرير الصيىن ،والغرب ) الصني(هو طريق جتارى قدمي ربط بني الشرق : طريق احلرير القدمي )  ٦(

قمشـة احلريريـة   كانت خالهلا املصدر الوحيد لأل، حتفظت الصني بسر إنتاجه مدة ال تقل عن ألفى سنة اإذ  ،عرب هذا الطريق وأغالها مثنا 
  .يق اسم طريق احلرير ملاىن فرديناند فون رشتهوفن على هذا الطروهلذا فقد أطلق اجلغراىف األ ،الرقيقة الفاخرة الىت تصل الغرب 

  .١٣،  ٨ص  ، ١٩٩٧ترمجة أمحد حممود ، الس األعلى للثقافة ، القاهرة ،  طريق احلرير،: إيرين فرانك وبراونستون 
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د الشـرقية  فتدفقت صادرات الصني على الشرق اإلسالمى ، وبدأت السفن العربية والتجار العرب يدخلون مياه جزر اهلن
  .)١(وجنوب الصني

، فقد كان اخللفـاء العباسـيون    )٢(احتلت جتارة املسلمني ىف العصر العباسى الثاىن املكانة األوىل ىف التجارة العاملية 
وملوك الدول املستقلة ىف العصر العباسى الثاىن من أكثر احلكام اهتماماً بالتجارة والتجار ومن أشد الناس حرصـاً علـى   
العدل واإلنصاف خاصة ىف حقوق التجارة ، مما أدى إىل إقبال التجار من كافة أحناء العامل ومـن الصـني إىل الدولـة    

  .ا تتمتع به من عدل وأمان اإلسالمية مل
تاجراً أتى بالط السلطان حممـود  { : ومن أهم األمثلة الدالة على ذلك الرواية الىت ذكرها نظام امللك حيث ذكر أن 

أنا امرؤ تاجر مضت على مدة هنا وأرغب ىف العودة إىل « : الغزنوى وتظلم إليه من ابنه مسعود ىف حسرة وتوجع وقال 
 أستطيع ، ألن االمري مسعود اشترى مىن بضاعة وأقمشة بستني ألف دينار دون أن يدفع مثنها وأريد أن مدينىت ، ولكنىن ال

 .»ترسلىن واألمري مسعود إىل القاضى 
  فرق قلب السلطان حممود لكالم التاجر ، وبعث برسالة شديدة اللهجة إىل مسعود أمره 

ومضى التاجر » معه أمام القضاء لتطبق عليكما أحكام الشريعة  أريد أن تقضى له حقه اآلن وإال تعال لتمثل« : فيها 
انظر ما ىف اخلزانة « : إىل جملس القاضى ، ىف حني قصد الرسول مسعود وأدى إليه الرسالة فقال مسعود للموكل باخلزانة 

خذها وامض «  :قال مسعود » ليس مثة أكثر من عشرين ألف دينار « : ، فذهب ونظر وعاد فقال » من الذهب نقداً 
إنىن دفعت إىل الرجل عشـرين  : قل للسلطان « مث قال لرسول السلطان » ا إىل التاجر واستمهله ثالثة أيام لباقى املبلغ 

» ألف دينار ىف احلال ، وسأعطيه حقه كامالً بعد ثالثة أيام ، وإنىن ألقف اآلن مرتدياً قبائى ىف إنتظار ما يأمر به السلطان 
يقول السلطان إما أن تتوجه إىل جملس القضاء ، وإمـا أن  « : لكنه عاد إىل مسعود مرة أخرى ، وقال فذهب الرسول و

ومل جيرؤ مسعود على أن يضيف » تدفع مال التاجر إليه ، واعلم أنك لن ترى ىل وجهاً ما مل تؤد حق الرجل إليه كامالً 
ب قرضاً ، فما أن أزف وقت صالة العصر ، حىت وصـلت  إىل كالمه السابق حرفاً وأرسل رسالً إىل خمتلف النواحى يطل

مـن الصـني    )٣(إىل التاجر الستون ألف دينار ، فلما تناهى هذا اخلرب إىل أطراف العامل أخذ التجار ينهالون على غزنة 
  .)٤(} وغريها من املناطق حيملون ما ىف العامل من حتف ونفائس 

مري حممد بن حممود الغزنوى على الدولة   الغزنوية ، والـذى تـوىل   ىف عهد والية األ« وكذلك ذكر الكَرديزى أنه 
اإلمارة مكان أبيه حممود الغزنوى ، صار العيش حلوا للناس طراً ورخصت األسعار وسر اجلنود والتجار على السواء وملا 

وأحضروا معهم األمتعـة   وصلت أخبار ثراء غزنة وسعة عيشها إىل املدن والبلدان األخرى قصدها التجار من أحناء بعيدة
  .)٥(»واألقمشة واملالبس اجلميلة 

كذلك اهتم اخللفاء العباسيون بعقد االتفاقيات التجارية والسياسية وإرسال البعوث والسفارات إىل الصـني لتـأمني   
، فسجل  )٦(ية التبادل التجارى ، فقد شهدت فترة حكم العباسيني نشاطاً ملموساً ىف العالقات الدبلوماسية العربية الصين

 ٨٠٠/ ه  ١٨٤: م ٧٥٠/ ه ١٣٣(فسجل تاريخ الصني مخسة عشر سفارة من العباسيني ىف نصف قرن خالل الفترة بني 

                                                
 ، ص ٢٠٠٠طرق التجارة ىف العامل اإلسالمى ، ندوة طرق التجارة العاملية ، احتاد املؤرخني العرب ، القاهرة ، : مىن حسن أمحد حممود ) ١(

١٢١  
  . ٣٣٣، ص  ٣حسن إبراهيم حسن ، املرجع السابق ، جـ  )٢(
  . بالد متسعة ىف طرف خراسان : غزنة  )٣(
  .٤٦٧لبنان ، ص -أخبار الدول وآثار األول ، عامل الكتب ، بريوت: القرماىن  -
  . ٢٩٦،  ص  ت. قطر ، د –سياست نامة ، ترمجة يوسف حسني بكار ، دار الثقافة ، الدوحة : نظام امللك  )٤(
  ٣١٦،  ٣١٥، ص  ١٩٨٢،  ١زين االخبار ، ترمجة عفاف السيد زيدان ، دار الطباعة احملمدية ، القاهرة ، ط: الكَرديزى )  ٥(
  . ١٢٤املرجع السابق ، ص : حممد فتحى الشاعر )  ٦(
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، يتضح من ذلك أن معظم هذه السـفارات   )١(جاءت إىل الصني لزيارات ودية أو لتقدمي اهلدايا لإلمرباطور الصيىن) م 
أدت إىل حتسني العالقات التجارية وتقدمها ، بني العرب والصني ، فقد كانت السفارات الىت جاءت من قبـل التجـار   

  . )٢(أنفسهم أكثر من الىت جاءت من قبل اخللفاء 
يسري طرقها كان له أكرب األثر ىف رقـي  إن عناية اخللفاء العباسيني بالتجارة وحرصهم على تبادهلا وت: وصفوة القول 
  . )٣(التجارة وازدهارها

  : سياسة الدولة السامانية ىف تشجيع التجارة مع الصني  - ٢
فقد أقام السامانيون دولتهم ىف بالد ما وراء النهر وخراسان وكان الصينيون أقرب البالد إليهم من الناحية اجلغرافيـة  

بعض مدن ما وراء النهر غري أم مل جيدوا إىل ذلك سبيالً ومل يلبث النفوذ الصيىن أن فسعوا ىف البداية إىل بسط نفوذهم ىف 
:  ٢٦١(تضاءل ىف هذه املناطق ىف عهد السامانيني الذين أحكموا قبضتهم عليها قرابة مائة ومثانية وعشرون عاما ىف الفترة 

لصني ىف عهد السامانيني حيث كان الطريق ونشطت التجارة بني الشرق اإلسالمى وا )٤( ) .م ٩٩٩:  ٨٧٤/ ه  ٣٨٩
  . )٥(آمنا بني حدود الصني وخراسان

ويشهد تاريخ السفارات أن أباطرة الصني كانوا على صلة دبلوماسية باألمراء السامانيني وتوثقت هذه الصـالت ىف  
ت غاية ىف االمهية عـن  أمدتنا املصادر مبعلوما) . م ٩٤٢:  ٩١٣/ ه  ٣٣١: ٣٠١(عهد األمري نصر بن أمحد الساماىن 

نصر بن أمحد الساماىن كان ملكاً عظيم  «مملكة كني وصالا بالبالط الساماىن ، فذكر ياقوت احلموى عن أىب دلف أن 
فذهبت إليه رسل ملك الصني قالني بن الشخري راغبني ىف مصاهرته طامعني ىف خمالطته خيطبون … الشأن كبري السلطان 

تنكره حلظر الشريعة له فلما أىب ذلك راضوه على أن يزوج بعض ولده من ابنة ملك الصني فأجاب إليه ابنته فأىب ذلك واس
  . إىل ذلك فاغتنمت قصد الصني معهم 

فأرسل نصر سفارة سامانية أسند رئاستها إىل أىب دلف فقصد أبو دلف بالد الصني على رأس البعثة الدبلوماسية فسلك 
بل وهناك قابل امللك الصيىن فخاطبه الرسل مبا جاءوا به من تزوجيه ابنته من نوح بن نصر بالد األتراك حىت قدم مدينة سندا

فأجام إىل ذلك وأحسن ضيافتهم وأقام أفراد السفارة عند إمرباطور الصني فترة من الزمن ، حىت جنزت أمور املرأة ومت ما 
ة وجواريه ومحلت إىل خراسان إىل نوح بن نصـر  جهزها به مث سلمها إىل مائىت خادم وثالمثائة جارية من خواص خدم

  .)٦(»فتزوج ا
وهذا النجاح الذى أحرزته السفارة السامانية كان من شأنه أن يربط السامانيني مبلوك الصني بصالت طيبة ، فتولدت 

سلمني الطريـق إىل  من هذا الزواج عالقة وثيقة بني دولة السامانيني ومملكة كني ىف مشال الصني ، وفتحت أمام التجار امل

                                                
  .١٨٦، ص ١٩٥٠، ١القاهرة ، طالعالقات بني العرب والصني ، مكتبة النهضة املصرية ، : بدر الدين حى الصيىن)  ١(
  . ١٥٢، ص  ١٩٩٨معامل تاريخ وحضارة اإلسالم ، دار الفكر العرىب ، القاهرة ، : عصام الدين عبد الرؤف الفقى )  ٢(
  . ٢٦١، ص  ٢املرجع السابق ، جـ : حسن إبراهيم حسن )  ٣(
، ١٩٨٥الصني ، جملة كلية اآلداب ، سوهاج ، العدد الرابع ،العالقات الدبلوماسية بني بىن سامان وملوك : حممد أمحد حممد أمحد )  ٤(

  ٢٩٣ص
  . ١٢٥،  ١٢٤املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن )  ٥(
، ص  ٣، جـ  ١٩٩٠،  ١لبنان ، ط –معجم البلدان ، حتقيق فريد عبد العزيز اجلندى ، دار الكتب العلمية ، بريوت : ياقوت احلموى )  ٦(

٥٠٤:  ٥٠١ .  
Bosworth : The Medieval History of Iran , Afghanistan , and Central Asia , An Alleged Embassy from the Emperor of China to Amir Nasr 

B.Ahmad ,London, 1977,  p. 8 . 
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وقد ساعد ذلك على إغراء بعض التجار العرب البقاء ىف الصني واألستقرار فيها ، فتمركز عدد كـبري مـن   .  )١(الصني
  . )٢(التجار العرب مبيناء خانفو وجنوىب الصني وغريها من املواىن

  دور سفارات التجار العرب ىف تشجيع التجارة ىف عهد أسرة سونغ  - ٣
أن أغلب هذه السفارات كانـت ـدف   ) هـ  ٦٧٨ – ٣٤٩/ م  ١٢٧٩ – ٩٦٠( أسرة سونغ وجد ىف تاريخ 

حتسني العالقات التجارية بني العرب والصني ، ولذلك فالسفارات الىت جاءت من قبل التجار أنفسهم أكثر من الىت جاءت 
ها جاوز أواسط آسيا إىل الصني براً ، من قبل اخللفاء ، ويظهر أن أكثر هذه السفارات قد اختارت طريق البحر وقليالً من

حىت أن هنـاك   )٣(وتكشف لنا هذه السفارات املكانة الىت اكتسبها التجار العرب ىف أسواق الصني ولدى البالط الصيىن
   )٤(بعض التجار كانوا حيرصون على اختاذ صفة املبعوثني للحصول على اهلدايا النفسية والوافرة من اإلمرباطور الصيىن

/ ه  ٣٨٥م وسـنة  ٩٩٤/ ه  ٣٨٤هم هذه السفارات الىت جاءت من قبل التجار ما ورد من سفارات ىف سنة ومن أ
  .م٩٩٥

والسفارة األوىل منهم جاءت من قبل تاجر عرىب عظيم بكانتون وله مراكب جتارية جترى ىف البحار ويعـرف هـذا   
العاشر امليالدى وكان يتاجر / ن الرابع   اهلجرى وهو تاجر كبري معروف ىف أواخر القر) براهيم بن اسحاقإ(التاجر بـ 

م بعث إبراهيم بن إسحاق صديقاً له نائباً عنه إىل ٩٩٤/ ه  ٣٨٤وىف سنة . مع الصني فنسب إليها من كثرة ذهابه إليها 
راهيم بن إسحاق قصر اإلمرباطور فوكله بتقدمي اهلدايا إىل إمرباطور الصني ، فتفضل اإلمرباطور بقبول اهلدايا وأنعم على إب

  .برسالة سنية يشكر له فيها هداياه كما أنعم عليه خبلعه الشرف وصناعات فضية ىف مقابل هداياه 
م معروف باسم أىب عبد اهللا الذى بعثـه   ٩٩٥/ ه  ٣٨٥وقد دون تاريخ الصني أيضاً وصول ربان عرىب كبري ىف سنة 

ملا مثل بني يدى اإلمرباطور قال له أمرىن إبراهيم بن إسحاق أن إبراهيم بن اسحاق حيمل رسالة شكر وهدايا لإلمرباطور و
أحضر إىل العاصمة الصينية لرفع كلمة الشكر إىل اإلمرباطور على هذا العطف الكرمي ، وتقدمي بعض اهلدايا من حاصالت 

رى مثينة وأنزله عنده ضـيفاً  بالد الشرق ، فأمر اإلمرباطور أن خيلع على أىب عبد اهللا خبلعة سنية وأن ينعم عليه بأشياء أخ
عدة شهور مث ودعه حبفاوة وإكرام ورد اهلدايا بأحسن منها ذهب وحرير وشكر له ما بعث به إبـراهيم بـن إسـحاق    

  .)٥(إليه
من هذا يتضح أنه ىف عهد أسرة سونغ كان عدد العرب الوافدين إىل الصني كثرياً وكان معظمهم من التجار حيـث  

هؤالء الوافدين العرب معاملة ود وصداقة كما أن هؤالء الرسل الذين جاءوا لتقدمي اهلـدايا  كانت حكومة سونغ تعامل 
كانوا حيظون حبسن املعاملة من املوظفيني الصينيني ىف كل مكان وصلوا  إليه ، فكانت تقام هلم على سبيل املثال ، حفالت 

ون اهلوادج وميتطون اخليول ويقابلون كبار املـوظفني ىف  غناء عند االستقبال والتوديع ، وتقام على شرفهم الوالئم، ويركب
  . )٦(مجيع املناطق االدارية 

  املبحث الثاىن
  سالمىسياسة الصني ىف تشجيع التجارة مع الشرق اإل

  :اهتمام احلكومة الصينية بالتجارة والسفارات التجارية  -١

                                                
  . ٣١٠،  ٣٠٧املقال السابق ، ص : حممد أمحد حممد أمحد )١(
  . ٥٠،  ٤٩ت ، ص . دار االعتصام ، القاهرة ، داإلسالم تاريخ وحضارة ، : أنور اجلندى  )٢(
  . ١٩١،  ١٨٩املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن  )٣(
  http://www.arabsino.com. ٢٠٠٦حاضرها ومستقبلها ، .. تاريخ العالقات الصينية العربية : ىل رونغ جيان )  ٤(
  . ١٩٦:  ١٩١املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن  )٥(
  –.  ٢٠٠٢) آب(أغسطس  ٨تاريخ العالقات العربية الصينية ، ترمجة تشانغ جيا مني ، جملة الصني اليوم ، العدد : قوه ينغ ده ) ٦(
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العاشر امليالدى، حيث وضعت / كان حلكومة الصني اهتمام عظيم بالتجارة ، وزادت أمهيتها ىف القرن الرابع اهلجرى 
احلكومة يدها على زمام التجارة وجعلتها نوعاً من احتكاراا، فعمدت إىل تنشيط األعمال التجارية من خالل إرسـال  

اخلطابات املختومة خبامت اإلمرباطور ومقداراً من الذهب والفضة لشـراء  إمرباطور الصني وفوداً إىل اخلارج حيملون معهم 
البضائع والدعايا بني التجار األجانب بسواحل احمليط اهلندى وترغيبهم ىف زيارة  الصني ووعدهم برخصة خاصة لبضائعهم 

رية إدراكاً منها ألمهيتـها  ىف الوصول إىل أسلوب البعثات التجا ، ويوضح هذا أن الصني كانت من أسبق دول العامل)١(
  .)٢(لألقتصاد الصيىن

فامتألت خمازن احلكومة . وكانت النتيجة الىت ظهرت من مساعى احلكومة ىف تنشيط التجارة اخلارجية واضحة جداً 
الصينية ىف غضون أيام قالئل بالعاج وقرون الكركدن واللؤلؤ ومجيع األنواع من السلع والتجارات الىت وردت من الشرق 

نسبة حلكومة الصني مورداً من أهم موارد الدولة فاهتمت حكومـة  ، وبذلك كانت التجارة اخلارجية بال )٣(اإلسالمى 
  . )٤(الصني باختاذ التدابري واخلطوات الالزمة لتنظيمها تنظيماً دقيقاً 

التاسع امليالدى ىف عهد مملوء باحلوادث واالضطرابات الـىت  / وقد دخلت الصني منذ منتصف القرن الثالث اهلجرى 
م وبعد ذلك مرت على مسرح سياسة الصني مخس أسر حاكمة قصرية العهد  ٩٠٦ة سنة قضت على أسرة تانغ ىف النهاي

، فلم تستقر كلها على العرش سوى ست ومخسني  سنة ، مل تترك أى منها خالل هذه الفترة أى أثر ىف سياسة الصـني  
  .)٥(الداخلية أو اخلارجية 

الضطرابات السياسية داخل الصني ىف أواخر عهد أسرة أوشكت االتصاالت الصينية العربية على التوقف التام نتيجة ل
  .)٦(تانغ وعهد األسر اخلمسة ومل تعد إال مع ظهور أسرة سونغ

ىف الصني ، فتحت صفحة جديدة من الروابط التجارية والدبلوماسية الىت ) م ١٢٧٩:  ٩٦٠(فمع ظهور أسرة سونغ 
ض الثورات وأعيدت الروابط التجارية مرة أخرى كنتيجـة  كانت منقطعة بني الصني والعرب ىف القرن السابق بسبب بع

  .)٧(لسياسة حكومة سونغ ىف تشجيع التجارة اخلارجية 
فقد سعت حكومة سونغ سعياً حثيثا لتنمية التجارة خاصة مع بلدان الشرق اإلسالمى رغبة منها ىف استغالل أسـواق  

لغت العالقات االقتصادية بني الصني والشرق اإلسالمى ما مل الشرق والسفن التجارية األجنبية لزيادة الدخل السنوى ، فب
تبلغه من قبل إذ قامت بني الطرفني جتارة متعددة األشكال عالوة على التجارة التقليدية املشروطة بتقدمي اهلدايا للحكومـة  

  .الصينية حتت شعار دفع اجلزية واألتاوة وتلقى عطايا منها رداً على هذه اهلدايا 
كومة التجار والسفراء على اخلروج ىف رحالت حبرية من أجل اجتذاب من يتقدم باهلدايا إىل الصني وهو فأجربت احل

ما كان يقصد به استقدام التجار األجانب ليقدموا اهلدايا إىل البالط ويقوموا باألعمال التجارية فصدر مرسوم يطلب من 
م األجانب الذين يقدمون اهلدايا ، كما أصدر اإلمرباطور مرسوماً إدارة شئون السفن األجنبية والتجارة اخلارجية أن تستقد

يقول بأن أعظم اخلريات هى واردات السفن التجارية األجنبية كما أصدر مرسوماً آخر يقول بأن الواردات من السـفن  

                                                
(1) Chau Ju Kua :  His work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteen Centuries , Translated from Chinese by Hirth & 

Rockhill, New York, 1966,  p. 19 .- . ١٣٤املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن    
  . ٢٥٩، ص  ١٩٩٠فة ، الكويت ، جتارة احمليط اهلندى ، عامل املعر: شوقى عبد القوى عثمان ) ٢(
  . ١٣٤املرجع السابق، ص : بدر الدين حى الصيىن )  ٣(
)٤ (Chau Ju Kua : Op.Cit , p.19 .  
  . ١٨٩،  ١٨٨املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن ) ٥(
  .  ٢٠٠٢) آب(أغسطس  ٨، العدد  تاريخ العالقات الصينية العربية ، ترمجة تشانغ جيامني ، جملة الصني اليوم: قوه ينغ ده  )٦(
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ر السـتقدام التجـار   األجنبية والتجارة اخلارجية تساعد خزانة الدولة إىل حد كبري فيجب أن نتبع السياسة السابقة الذك
  . )١(األجانب حبيث يشكلون جسراً لتبادل الثروات والنفائس

ويتضح من هذا أن أسرة سونغ استخدمت السفارات دف حتسني العالقات التجارية بني الصني والعرب ، حيـث  
ث كان حلكومـة  حي.  )٢(كانت السفارات الىت جاءت من قبل التجار أنفسهم أكثر من الىت جاءت من قبل   اخللفاء 

العاشر امليالدى حيث وضعت احلكومة يدها على / الصني اهتمام عظيم بالتجارة وزادت أمهيتها ىف القرن الرابع اهلجرى 
زمام التجارة وجعلتها نوعاً من احتكاراا ، فعمدت إىل تنشيط األعمال التجارية من خالل إرسال إمرباطور الصني وفوداً 

اخلطابات املختومة خبامت اإلمرباطور ومقدار من الذهب والفضة لشراء البضائع والـدعايا بـني   إىل اخلارج حيملون معهم 
، ويوضح هذا أن )٣(التجار األجانب بسواحل احمليط اهلندى وترغيبهم ىف زيارة الصني ووعدهم برخصة خاصة لبضائعهم

الدبلوماسية إدراكاً منها ألمهيتها لألقتصاد أن الصني كانت من أسبق دول العامل ىف الوصول إىل أسلوب البعثات التجارية 
  .)٤(الصيىن
 : إهتمام احلكومة الصينية بالتجار ومعاملتهم  - ١

ولذلك اهتمت احلكومة الصينية بالتجار وحسن معاملتهم ىف داخل البالد الصينية وتوفري األمن واألمان هلـم ، وقـد   
شجعت هذه األمور التجار العرب واملسلمني ىف الشرق اإلسالمى على التجارة مع الصني ، حيث كان للتجار املسـلمني  

د الصني ، كما كان هلم حرية ىف االقامة بأى مرفأ مـن املرافـئ   حرية مطلقة ىف االنتقال بني بلدة وأخرى ىف داخل بال
الصينية ، وحلفظهم من الوقوع ىف اخلطر وتأمني أمواهلم وأنفسهم كانت احلكومة الصينية قد وضعت قانوناً خاصاً يقضى 

بـه مراقبـة الفنـادق    بتسجيل املسافرين ىف داخل احلدود الصينية وما معهم من األمتعة واألموال ، وقانوناً آخر يقصد 
  .)٥(واملسافات بينها جبميع املدن الصينية 

ولكى تعمل احلكومة الصينية على احملافظة على أمن التجار األجانب من العرب واملسلمني وسالمتهم وحفظ متاعهم 
ذا االنتقـال  داخل بالد الصني نفسها حىت لو كان ه )٦(وأمواهلم من الضياع ، ألزمت التجار على ما يشبه أجوزة السفر

  . )٧(من مدينة ألخرى ىف داخل حدود الصني
من أراد سفراً ىف بالد الصني من بعضها إىل بعض جيب عليه أن يأخذ كتابني ، كتابـا  « فقد ذكر سليمان التاجر أن 

 فأما كتاب امللك فللطريق باسم الرجل واسم من معه وكم عمـره ) وكيل التجارة(وكتاب من ) حاكم البلد(من امللك 
وعمر من معه ومن أية قبيلة هو ؟ فجميع من ببالد الصني من أهلها ومن العرب وغريهم البد هلم أن ينتمـوا إىل شـئ   

ـا   )٨(يعرفون به ، وأما كتاب وكيل التجارة فهو خاص باملال وما مع التاجر من املتاع وذلك ألن ىف طريقهم مساحل 
ورد علينا فالن بن فالن الفالىن ىف يوم كذا وشهر كـذا  « لوارد كتبوا موظفون ينظرون ىف الكتابني ، فإذا ورد عليهم ا

حىت ال يذهب من مال الرجل و من متاعه شئ ضياعاً فمىت ما ذهب منه شئ أو مات علم كيف » وسنة كذا ومعه كذا 

                                                
  .م  ٢٠٠٢، ) كنون األول(ديسمرب  ١٢تاريخ العالقات الصينية العربية ، جملة الصني اليوم ، ترمجة تشانغ جيامني ، العدد : قوه ينغ ده ) ١(
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  . ١٨٩املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن ) ٢(

(3) Chau Ju Kua : Op.Cit, p. 19 .  ١٣٤املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن .  
  . ٢٥٩املرجع السابق ، ص : شوقى عبد القوى عثمان ) ٤(
  . ١٣٧املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن ) ٥(
  :اجلواز ىف اللغة هو صك املسافر ومجعه أجوزة : جواز السفر ) ٦(
  .١٣٠، ص  ١٩٦١،  ١تقدم العرب ىف العلوم والصناعات ، دار الفكر العرىب ، القاهرة ، ط  :عبد اهللا بن العباس اجلرارى  -
  . ١٣٨املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن ) ٧(
  أخبار الصني واهلند ، حتقيق  : سليمان التاجر وأبو زيد السرياىف . مفردها مسلح أى خمفر للتفتيش : مساحل ) ٨(
  . ٥٠، ص  ٢٠٠٠،  ١لدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ، طيوسف الشاروىن ، ا 
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حيث يضم مجيـع  ، وهذان الكتابان يشبها جواز السفر ىف الوقت احلاضر  )١(»ذهب ورد عليه أو على ورثته  من بعده 
  .)٢(لوازم صاحبه وحقوقه ىف البالد الىت يسافر إليها

ومل يكن جواز السفر معلوماً ىف بالد الصني فحسب بل عرفه العرب وإن كانوا استعملوه على نطاق ضيق للغايـة ،  
أحنائها واستقصاؤهم  فقد كان من أخطر األمور الىت دد كيان بلد ما أو مملكة ما تسرب الغرباء إليها خلسة وتغلغلهم ىف

خفاياها وكشفهم عن أسرارها فكم من دولة ابتليت ذا البالء فذهبت ضحية هذا األمر ىف العصور القدمية والوسطى ، 
ومن هنا ظهرت أمهية جواز السفر حيث تنبهت احلكومات منذ قدمي الزمان إىل أضرار مثل هذا الدخول غري املشـروع  

  ).٣(هم فعمدت إىل اختاذ شئ مسى باجلواز حيمله كل من يدخل بلداً أجنبياًلبعض الغرباء من التجار أو غري
ومل يقتصر اهتمام احلكومة الصينية بالتجار على ذلك فحسب بل مشل أيضا مراعاا لقواعد التعامـل بـني التجـار    

أصحابه قلما أنكروا حق ذوى ، فمثال كانت التجارة ىف الصني جتوز بعقد الدين و)٤(فوضعت القوانني املنظمة هلذا التعامل
  .)٥(ذوى احلق عند الرتاع ألن احلكومة الصينية كانت تنكل باملنكرين بعقوبة جسمانية ومالية معاً 

قد عرف عن أهل الصني اإلنصاف ىف املعامالت والديون فإذا كان لرجل على رجـل  « فقد ذكر سليمان التاجر أنه 
مث مجع الكتابان فطويا فمىت جحد أحـدمها   )٦(ضا كتاباً وعلمه بعالمه دين كتب عليه كتاباً وكتب الذى عليه الدين أي

غرمية قيل له أحضر كتاباً بأن هذا احلق ليس عليك فمىت بني عليك صاحب احلق الذى جحدته فعليك عشرون خشبة على 
ة فيها موته ، الظهر وعشرون ألف فكوج فلوس ، والفكوج ألف فلوس يكون ذلك قريباً من ألفى دينار والعشرون خشب

ولذلك فليس يكاد أحد ببالد الصني جيرؤ على فعل ذلك خمافة تلف النفس واملال وهم يتناصفون بينهم وال يذهب ألحد 
  .)٧(»حق وال يتعاملون بشاهد وال ميني 

  :اهتمام احلكومة الصينية بالفنادق واخلانات  - ٢
وكذلك حرصت احلكومة الصينية على إقامة كثري من الفنادق داخل كل ضاحية وعلى مسافات متفرقة لـيرتل ـا   
التجار الوافدون من خمتلف األرجاء ، كما أقاموا على طرق التجارة املؤدية إىل خمتلف الواليات الصينية حمطات ـا دور  

بغرس األشجار على جانىب الطرق العامة كما أمر بأن توضع على  لراحة املسافرين تسمى خانات ، وقد أمر اخلان األعظم
  .)٨(جانىب الطرق أحجار وأقيمت أعمدة لتكون مبثابة عالمات هلداية التجار املسافرين ذه الطرق 

كما حرصت احلكومة الصينية على مراقبة الفنادق فقد كان نظام الفنادق بالصني نظاماً جيد اإلحكام متتع من خالله 
تجار املسلمون برعاية خاصة من قبل حكومة الصني ، ورقابة جيدة على الفنادق كان اهلدف منها محايـة األغـراض   ال

السامية ، ومنع التجار من الوقوع ىف الفساد وضياع أمواهلم وكان تدبري احلكومة الصينية ىف ذلك  كما أورد ابن بطوطه 
  : ىف رحلته 

من بالد الصني خري ىف الرتول عند تاجر مسلم من املسلمني املستوطنني هناك أو  أن إذا قدم التاجر املسلم على بلد« 
ىف الفندق ، فإن أحب الرتول عند التاجر حصر ماله وضمنه التاجر املستوطن وأنفق عليه منه باملعروف فـإذا أراد هـذا   

ضمنه ، وإن أراد التـاجر الـرتول   التاجر السفر حبث عن ماله فإذا وجد شئ منه قد ضاع أغرمه التاجر املستوطن الذى 

                                                
  . ٥٠املصدر السابق ، ص : سليمان التاجر وأبو زيد السرياىف ) ١(
  . ١٣٨املرجع السابق، ص : بدر الدين حى الصيىن ) ٢(
  . ١٣٠املرجع السابق ، ص : عبد اهللا بن العباس اجلرارى ) ٣(
  . ٢٦٣لسابق ، ص املرجع ا: شوقى عبد القوى عثمان ) ٤(
  . ١٣٨املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن ) ٥(
  ) .٨٥(ه  ٥٠املصدر السابق ، ص : سليمان التاجر وأبو زيد السرياىف. أى بصم أو وقع عليه: علمه بعالمة ) ٦(
  . ٥١،  ٥٠املصدر السابق ، ص : سليمان التاجر وأبو زيد السرياىف ) ٧(
، ص  ٢، جـ  ١٩٩٥،  ٢ماركو بولو ، ترمجة عبد العزيز جاويد ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، طرحالت : ماركو بولو ) ٨(

٧٧،  ٦٩،  ٣٤ .  
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بالفندق سلم ماله لصاحب الفندق وضمنه وهو الذى يشترى له ما حيب وحياسبه ، فإن أراد التسرى اشترى له جاريـة  
حيث إن مبدأ حكومة الصني  -وأسكنه بدار يكون باا بالقرب من الفندق ، أما إنفاق ماله ىف الفساد فشئ ال سبيل له 

  .)١(»نا ال نريد أن يسمع ىف بالد املسلمني أن التجار املسلمني خيسرون أمواهلم ىف بالدنا  بالصنيتقول ىف هذا أن -
ويبدو من هذا أن التجار املسلمني متتعوا برعاية خاصة من جانب حكومة الصني وكانت هذه الرعاية نتيجـة ألـم   

مليا ىف ذلك احلني ، ومن هنا يتضح احلرص التام مـن  ميثلون العصب الرئيسى للتجارة ىف الصني فضالً عن قوة املسلمني عا
جانب احلكومة الصينية على مسعتها أمام العامل اخلارجى ، وهذا احلرص مبعثه التقدم احلضـارى باإلضـافة إىل الـرواج    

م والعناية االقتصادى الذى حيدثه التجار املسلمون بالبالد ، ولذلك حرصت احلكومة الصينية على توفري احلماية الكافية هل
التامة بأحواهلم وترك حرية التنقل هلم كما وضح ذلك أيضا ىف مراقبة الفنادق والطرق الواصلة بينها ، هذا ما كان عنـد  
ورود التاجر من اخلارج ، أما سفرهم ىف داخل الصني ، فقد أدى هذا ألن تصبح الصني من البالد الىت يقطعها املسافر وأيا 

  . )٢(ال يضيع منها شئ كانت األموال الىت معه ف
بالد الصني آمن البالد وأحسنها حاالً للمسافرين فإن االنسان يسافر منفرداً مسرية تسعة « : وهلذا شهد ابن بطوطه أن 

أشهر وتكون معه األموال الطائلة ، فال خياف عليها وترتيب ذلك أن هلم ىف كل مرتل ببالدهم فندقاً عليه حاكم يسكن به 
فرسان والرجال فإذا كان بعد املغرب أو العشاء اآلخرة جاء احلاكم إىل الفندق ومعه كتابه فكتب أمسـاء  ىف مجاعة من ال

مجيع من يبيت به من املسافرين وختم عليها وأقفل باب الفندق عليهم ، فإذا كان بعد الصبح جاء ومعه كاتبه فدعا كل 
رتل الثاىن له ويأتيه برباءة من حاكمه أن اجلميع قد وصلوا إنسان بامسه وكتب به تفصيالً وبعث معهم من يوصلهم إىل امل

إليه وإن مل يفعل طالبه م ، وهكذا العمل ىف كل مرتل ببالد الصني ويوجد ىف هذه الفنادق مجيع ما حيتاج إليه املسافرون 
  .)٣(»من األزواد واللوازم

 :اهتمام احلكومة الصينية بنظم وأشكال األسواق بالصني  - ٣
ت األسواق بالصني جبهاز رقاىب صارم ، ولكن ينبغى أن نالحظ أن اجلهاز الرقاىب لألسواق ىف الصني خيتلف فقد متتع

كثرياً عن نظريه بالشرق اإلسالمى ، فجهاز الرقابة بالصني هو جهاز لإلشراف ، له أوسع السلطات للتفتيش على مجيـع  
خمتصاً باإلشـراف   )٤(عصر أسرة سونغ بالصني كان الرقيب أجهزة الدولة وعلى كل املوظفني ىف اجلهاز اإلدارى ، وىف

  .على أجهزة الدولة ىف العاصمة فقط ، ولكن ىف عصر األسر الالحقة كان له اإلشراف على مجيع أجهزة الدولة 
إال أن األخـري  ) مفتش السوق(من هنا يتضح أن لوظيفة الرقيب نظرياً ىف احلضارة العربية يتمثل ىف شخصية احملتسب 

  .)٥(ميثل بالشرق اإلسالمى وظيفة دينية حمددة ىف حني تتركز مهمة الرقيب بالصني ىف اإلشراف على أجهزة احلكومة
ونستدل على مدى شدة مراقبة األسواق بالصني مما ذكره الكَرديزى عن النظام الصارم الذى وضعه ملوك الصني فقال 

تغرب الشمس يقرعوا دفعة واحدة وعندما يسـمعها النـاس    ففى قصر امللك يوجد مائة ومثانون من الطبول حينما« 

                                                
  . ١٦٢، ص  ٢، جـ  ١٩٣٨حتفة النظار ، املكتبة التجارية الكربى ، القاهرة ، : ابن بطوطه ) ١(
  . ٢٦٣،  ٢٦٢املرجع السابق ، ص : شوقى عبد القوى عثمان ) ٢(
  . ١٦٣،  ١٦٢، ص  ٢املصدر السابق، جـ : ابن بطوطه ) ٣(
) احملتسـب (الرقيب بالصني مفتش على مجيع موظفى الدولة وأجهزا اإلدارية مبا فيها اجلهاز التجارى ، ىف حني مفتش السوق : الرقيب ) ٤(

  .بالشرق اإلسالمى هو رقيب على التجارة والتجار 
، ص  ٢، جـ  ١٩٩٧ترمجة أمحد حممود صبحى ، عامل املعرفة ، الكويت ، ) الغرب –الصني  –اإلسالم (فجر العلم احلديث : هاف .توىب أ 

  . *ه  ٨١
  . ٨١املرجع السابق، ص : هاف . أ. توىب ) ٥(
نستنتج من ذلك أن وظيفة احملتسب بالشرق اإلسالمى وظيفة دينية تقوم على األمر باملعروف والنهى عن املنكر ويقوم من خالهلا بنشـاط   -

جارى رقاىب جتارى واسع على األسواق ، لكن وظيفة الرقيب بالصني وظيفة مدنية تقوم على التفتيش على مجيع أجهزة الدولة مبا فيها اجلهاز الت
  سواق واأل
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يهرولون إىل منازهلم وعند غروب الشمس ال يبقى ىف السوق شخص مطلقاً ويأتى العسس شاهرين سيوفهم ىف األسواق 
ج هذا جزاء من خير: والطرقات وكل من جيدونه خارج املرتل ىف ذلك الوقت يضربون عنقه ىف احلال ويكتبون على ظهره 

  )١(»عن أمر امللك
ونستدل على ذلك أيضا مما ذكره ماركو بولو عن نظام األمن املتبع داخل األسواق والطرقات مبدينـة خـان بـالق    

يوجد بوسط املدينة جرس كبري معلق ىف بناء مرتفع يدقونه كل ليله ثالثة مرات متتالية وال جيـرؤ  « العاصمة من قوله إنه 
يتواجد ىف الشوارع حيث خترج جمموعات من اجلنود واحلراس تعرف بالعسـس ىف دوريـات   إنسان بعد الدقة الثالثة أن 

بشوارع املدينة طوال الليل ويقومون بالبحث جدياً عن أفراد قد يكونون خارج بيوم أو ىف األسواق ىف ساعة غري مناسبة 
وراً وحبسوه مث حيكمون عليه طبقاً لطبيعـة  أى بعد الدقة الثالثة للجرس الكبري فإذا وجدوا أي شخص ألقوا القبض عليه ف

الغرض من املخالفة الىت ارتكبها وقد تصل عقوبات هذه املخالفات إىل الضرب الشديد وهو أمر قد يترتب عليه أحيانـاً  
  ).٢(»موته

أنىن ما دخلت مدينة من مدن الصني مث عدت إليها إال ورأيت صـورتى  « كما ذكر ابن بطوطه ىف هذا الصدد قوله 
وصور أصحاىب منقوشة ىف احليطان والكواغد موضوعة ىف األسواق ولقد دخلت إىل مدينة السلطان فمررت على سـوق  
النقاشني فلما عدت من القصر ىف املساء مررت بالسوق املذكورة فرأيت صورتى وصور أصحاىب منقوشة ىف كاغد قـد  

طئ شيئا من شبهه وذكر ىل أن السلطان أمرهم بذلك ألصقوه باحلائط فجعل كل واحد منا ينظر إىل صورة صاحبه ال خت
وأم أتوا إىل قصر امللك وحنن فيه فجعلوا ينظرون إلينا ويصورون صورنا وحنن مل نشعر بذلك وتلك عادة هلم ىف تصوير 

نـه  كل من مير م ويقصد هدفهم ىف ذلك إىل أن الغريب إذا فعل ما يوجب فراره عنهم بعث صورته إىل البالد وحبث ع
  .)٣(»فحيثما وجد شبه تلك الصورة أخذ 

 عدل أباطرة الصني ومساحتهم وحسن معاملتهم للتجار املسلمني  - ٤
حكى أن رجالً من بالد خراسان خرج من بـالده  « : ومما يروى عن ذلك من السرياىف واملسعودى حيث ذكر أنه 

لبصرة وركب البحر حىت أتى إىل بـالد عمـان ،   ومعه متاع كثري حىت انتهى إىل العراق فحمل منها جهازه واحندر إىل ا
  .وركب إىل بالد كله مث ركب هذا التاجر من كله ىف مراكب الصينيني إىل مدينة خانفو بالصني 

وملا بلغ ملك الصني خرب املراكب وما فيها من اجلهاز واألمتعة أرسل خادماً من خواص خدمه ممن يثق به فسار اخلادم 
حضر إليه التجار ومعهم التاجر اخلراساىن فعرضوا عليه ما احتاج إليه من املتاع وما يصـلح لـه   حىت أتى مدينة خانفو وأ

ومللك الصني فسأل اخلراساىن أن حيضر متاعه فأحضره وجرت بينهم مشادة خبصوص األمر ىف تثمني املتاع ، فأمر اخلادم 
  .بسجن اخلراساىن وإكراهه على البيع

ه بعدل امللك مضى من فوره حىت أتى مدينة أمنوا وهى دار امللك فوقف موقف املتظلم ، ولكن التاجر اخلراساىن ثقة من
وقد رتب بعض ملوك النواحى للتحفظ على من يرد من املتظلمني ، فصمم اخلراساىن ىف املطالبة والظالمة فرآه حمقاً غـري  

لترمجان إليه ما قاله وفهم ظالمته أمر به إىل متلجلج فحمل إىل امللك فوقف بني يديه وقص حديثه على امللك ، فلما أدى ا
بعض املواضع وأحسن إليه ، وأحضر الوزير وصاحب امليمنة وصاحب القلب وصاحب امليسرة فأمرهم امللك أن يكتـب  
كل واحد منهم إىل صاحبه بالناحية ليعرف صحة األمر فكتبوا إىل أصحام خبانفو أن يكتبوا إليهم ما كان من خرب التاجر 

  . خلادم ، فوردت الكتب بصحة ما قاله التاجر وا
عمدت إىل رجل تاجر قـد  : فبعث امللك فاستحضر اخلادم فلما وقف بني يديه سلبه ما كان أنعم به عليه مث قال له 

خرج من بلد شاسع وقطع مسالك واجتاز ممالك ىف بر وحبر فلم يتعرض له يأمل ىف الوصول إىل مملكىت ثقة منه بعـدىل  

                                                
  . ٤٦٠،  ٤٥٩املصدر السابق ، ص : الكَرديزى ) ١(
  . ٣٥،  ٣٤، ص  ٢املصدر السابق ، جـ : ماركو بولو ) ٢(
  . ١٦١، ص  ٢املصدر السابق ، جـ : ابن بطوطه ) ٣(
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ه ما فعلت وكاد ينصرف عن ملكى ويقبح األحدوثة عن سريتى أما لوال قدمي حرمتك بنا لقتلتك لكن أعاقبـك  ففعلت ب
بعقوبة إن عقلت فإا أكرب من القتل وهى أن أوليك مقابر املوتى من امللوك السالفة فقد عجزت عن تدبري األحياء والقيام 

إن مسحت نفسك أن نبتاع منك ما اختري لنا مـن  :  خانفو وقال له مبا إليه ندبت ، وأحسن امللك اىل التاجر وأرسله إىل
متاعك بالثمن اجلزيل الذى تقرره وإال فأنت احملكم ىف مالك أقم حيث شئت وبع كيف شئت وانصرف راشداً حيـث    

  .)١(» شئت ، وصرف اخلادم إىل مقابر امللوك 
رعيته رفيع ىف مهته قادر ىف سلطانه تصل أمور رعيته ويتضح من ذلك أن إمرباطور الصني ملك حسن السرية عادل ىف 

إليه من غري منع وال توسط حيث كان له ىف قصره جملساً قد أتقن بنيانه له فيه كرسى ذهب جيلس عليه امللك ، ووزراؤه 
حوله ىف كل مجعة مرتني وعلى أعلى رأسه جرس معلق متتد منه سلسلة ذهب إىل خارج القصر مهندمة الوضع ويتصـل  
طرف السلسلة إىل أسفل القصر فإذا جاء املظلوم بكتاب مظلمته جاء إىل طرف السلسلة فاجتذا فيتحرك اجلرس فيخرج 
وزير امللك يده من الطاق وذلك عالمة يفهم ا أنه يقول له إصعد إلينا فيصعد املظلوم هناك إىل الس على درج خمتص 

يمد امللك يده إىل املظلوم ويأخذ منه الكتاب وينظر فيه مث يدفعه إىل وزرائه ف. بصعود املظلومني حىت يقف بني يدى امللك 
  .)٢(وحيكم له مبا جيب احلكم به مبا يقتضيه مذهبه وشرعه من غري تسويف وال تطويل وال وساطة وزير أو حاجب 

/ اخر القرن الثاىن اهلجرى ونتيجة هلذه السياسة السمحة الىت اتبعتها حكومة الصني مع التجار العرب استطاعوا منذ أو
بداية القرن التاسع امليالدى أن يستقروا ىف ميناء خانفو إىل اجلنوب من مدينة شنغهاى احلالية وكان هلـم بفضـل كـرم    
اإلمرباطور ومساحته قاضٍ مسلم حيكم بينهم وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ويؤمهم ىف الصالة كما كانوا يتبادلون التجارة 

وحيصلون على جوازات وتسهيالت خاصة تسمح هلم بالتنقل ىف داخل بالد الصني ابتغاء التجارة مع أهلها بل  مع الصينيني
كان اإلمرباطور نفسه يأمر بشراء بعض بضائع العرب حلسابه اخلاص ، كما كانت حوانيت كبار التجار الصينيني تـزود  

٣(االتجار العرب بوفرة من منتجات الصني لشحن سفنهم عند عود(.  
وبذلك فقد اختذت حكومة الصني وخاصة ىف عصر أسرة سونغ عدة إجراءات لتوسيع نطـاق التجـارة اخلارجيـة    
فأنشئت دائرة للتجارة واملالحة ىف خانفو والزيتون كما أنشئت دوائر مماثلة ىف عدد آخر من املدن التجارية ، وشـرعت  

ت مبعوثني حمملني باهلدايا إىل بلدان فارس والعرب ، األمر الذى حكومة سونغ ىف توثيق العالقات مع التجار العرب فأوفد
وتشجيعا للتجارة الىت كانت مقصورة على التجار املسـلمني ىف  . شجع الكثري من هؤالء التجار على القدوم إىل الصني 

لصينيني املختصني ذلك احلني سنت حكومة سونغ قانوناً يعاقب كل من يسئ إىل التجار األجانب ويقضى بعزل املوظفني ا
من مناصبهم إذا صدرت عنهم هذه اإلساءة ، كما يقضى مبحاكمة كل من يشارك ىف خطف تاجر أجـنىب أو انتـهاك   

  .)٤(حرمته 
وهكذا فقد القى العرب هناك لزمن طويل ترحيباً كبرياً من حكام الصني كما كان القضاة هناك يعـاملوم مثلمـا   

، ومن املؤكد أن املعاملة احلسنة للتجار وشعورهم باألمن وترحيب السلطات م دفعهم ) ٥(يعاملون املواطنيني الصينيني
إىل مداومة التجارة باملواىن الصينية رغم املغاالة ىف بعض الضرائب والرسوم اجلمركية الىت كانت بعض السلطات الصينية 

 )٦(تفرضها أحياناً 

                                                
  –.  ١١٣:  ١١١املصدر السابق ، ص : سليمان التاجر وأبو زيد السرياىف ) ١(

  . ١٤٢:  ١٤٠، ص  ١،  جـ  ١٩٨٢لبنان ،  –مروج الذهب ، حتقيق حممد حمىي الدين عبد احلميد ، دار املعرفة ، بريوت : املسعودى 
  . ٤٢نزهة املشتاق ىف اختراق اآلفاق ، ص : اإلدريسى ) ٢(

To PDF :www.al-mostfa.com 
  .٢٥٨، ص  ٢املرجع السابق ، جـ : حسن إبراهيم حسن  –.  ٤٧، ص  ١لسابق ، جـ املرجع ا: هايد ) ٣(
  . ٤٣،  ٤٢،  ص  ١٩٨١اإلسالم ىف الصني ، عامل املعرفة ، الكويت ، : فهمى هويدى ) ٤(
  . ٤٧، ص  ١املرجع السابق، جـ : هايد ) ٥(
  . ٢٦٧املرجع السابق ، ص : شوقى عبد القوى عثمان ) ٦(
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تنظيماً دقيقاً فثمة قيود عدة كانت تفرضها احلكومة الصـينية   فقد كانت احلكومة الصينية حترص على تنظيم التجارة
  .)١(على السفن الواردة والصادرة من وإىل الصني

  إهتمام احلكومة الصينية مبراعاة القوانني املنظمة للضرائب واملكوس اجلمركية   - ٥
ضور إىل إدارة املراقبة للتجارة فالربابنة األجانب الذين كانوا يقودون تلك السفن إىل مرافئ الصني قد فرض عليهم احل

البحرية ، لتسجيل أمسائهم ووجود هذه اإلدارة ىف خانفو والزيتون واخلنسا أكرب دليل على اهتمام احلكومة الصينية ـذه  
التجارة ، فقبل الترخيص ألى مركب بالسفر أو تفريغ شحناته يطلب من الربان أن يقدم كشف باملتاجر والسلع املوجودة 

فتجىب عليها الضرائب ورسوم النقل ىف مياة الصني ، وقد كانت البضائع الثمينـة أو  . ب إىل ناظر اإلدارة املذكورة باملرك
  . النادرة ممنوعة التصدير وكان العمل على ريب البضائع موجباً للعقاب بالسجن على قدر أمهية السلعة 

والبضائع إىل املأمورين بإدارة املراقبة عند الوصول إىل مرفأ وجيب على الربان أن يسلم مجيع ما ىف املركب من املتاجر 
خانفو ويودعهما ىف خمازن احلكومة حىت وصول آخر املراكب ملوسم التجارة فحينئذ تؤخذ ثالثون ىف املائة من البضـائع  

  .)٢(ضريبة أو رسوماً للجمرك ويرد الباقى منها إىل أصحاا 
إذا دخل البحريون من البحر قبض الصـينيون  « ىف هذه النقطة حيث ذكر أنه ولسليمان التاجر السرياىف مالحظات 

مث يؤخذ من كل عشـرة ثلثـه    )٣(متاعهم وصريوه ىف البيوت وضمنوا الدرك إىل ستة أشهر إىل أن يدخل آخر البحرين
 )٤(ومما يأخذون الكافور املنا ويسلم الباقى إىل التجار وما احتاج إليه السلطان أخذه بأغلى األمثان وفوراً ومل يظلم فيه ، 

  .)٥(» ألف فلس وهذا الكافور إذا مل يأخذه السلطان فإنه يساوى نصف الثمن : خبمسني فكوجاً والفكوج 
هو ضمان إتاحة فرص عادلة أمام ) الصيف(ورمبا كان الغرض من احتجاز السلع كلها حىت اية موسم املالحة الوافدة 

رمبا كان الغرض هو ختفيض األسعار وذلك باغراق السوق بالسلع واحلد مـن زمـن البيـع    توزيع البضائع املستوردة أو 
  .)٦(ألولئك التجار الذين كانوا يريدون اإلحبار غرباً مع الرياح املومسية حني تغري اجتاهها

م اسم  ٩٨١/ ه  ٣٧١سنة  تطورت أجهزة املراقبة على التجارة البحرية بالصني فاتسعت هذه اإلدارة فأطلق عليها ىف 
إدارة اجلمرك بسبب التقدم التجارى وتطور العالقات التجارية باخلارج ولتحصيل أوفر حظ من منافع التجارة أسست دار 
اجلمرك ىف تلك السنة وبعد بضع سنني أعلنت احتكارها للتجارة اخلارجية وبناًء على هذا اإلعالن أصبحت التجارة مـع  

  .)٧(قاب األجانب عن غري طريقها موجبة للع
نظام اجلمارك اتسع بالصني ، فبعد أن كان هذا النظام متركزاً مبيناء خانفو امتد إىل غريها « فقد ذكر شوجوكوا أن 

م أسسـت إدارة   ٩٩٩/ ه  ٣٩٠من املوانئ فأنشئت اجلمارك العامة بعدد من املوانئ وخاصة ميناء اخلنسا ، ففى سـنة  
، كما صدرت األوامر إىل مجيع املرافئ أن العطور والبضائع األجنبية القيمة القليلة  )اخلنسا(مجركية فرعية مبدينة هانغ تشو 

، وىف عهـد  ) جوان شو(أو بالزيتون ) كانتون(الورود جيب أن تودع مبخازن احلكومة بعد ورودها إىل الصني إما خبانفو 

                                                
، ص  ١٩٨٥العرب واملالحة ىف احمليط اهلندى ، ترمجة السيد يعقوب بكر ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ، : حوراىن  جورج فضلو) ١(

٢١٨،  ٢١٧ .  
  . ١٣٢،  ١٣١املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن ) ٢(
تأمينها ضد احلوادث ملدة ) أى الشرطة(وتوىل الدرك  ومعىن ذلك أنه إذا وصل التجار بسفنهم أخذ الصينيون بضائعهم وأودعوها املخازن )٣(

  . ستة أشهر إىل أن تصل آخر السفن حىت انتهاء فصل الرياح املومسية 
  ) .٧١(ه  ٤٧املصدر السابق ، ص : سليمان التاجر وأبو زيد السرياىف 

  .وحدة كيل أو ميزان واجلمع أمنان ، واملن يزن رطالن : املن ) ٤(
  .٤٢٧٩، ص  ٦ت ، جـ . ، د ٣العرب ، دار املعارف ، القاهرة ، ط لسان: ابن منظور  
  . ٤٧املصدر السابق ، ص : سليمان التاجر وأبو زيد السرياىف ) ٥(
  . ٢١٧املرجع السابق ، ص : جورج فضلو حوراىن ) ٦(
  . ١٣٤املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن ) ٧(
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دة هى مراقب التجـارة البحريـة   من أسرة سونغ نشأت وظيفة جدي) م  ٩٩٧:  ٩٦٠) (تائى جونغ(وعهد ) تائى جو(
  ).١(»والذى كان من واجباته مراقبة تفريغ مشحونات السفن التجارية ومجع الضرائب 

فلما اتسع . فقط ) كانتون(ويتضح مما سبق أنه ىف بادئ األمر كانت إدارة اجلمرك يقتصر وجودها على ميناء خانفو 
اإلدارة عن مراقبة التجارة اخلارجية الىت تقدمت سريعاً فـزاد  نطاق التجارة وكثر ورود السفن من اخلارج عجزت هذه 

النشاط وكثرت احلركة التجارية ، فدعا احلال إىل إنشاء إدارات أخرى جبميع املرافئ وعني فيها املأمورون املستقلون عن 
  .إدارة املراقبة خبانفو وترك هلم تنظيم شئوا 

ار يصعدون إليها وخيتربون ما فيها من السلع والبضـائع ، فيقـدرون    وعند ورود السفن كان املراقبون ووكالء التج
وأما ضرائب اللؤلؤ والكافور ) ٢(قيمتها مث يأخذون رسوم التفريغ على أسـاس عشرة ىف املائة بالنسبة إىل القيمة األصلية 

عوا متاجرهم ىف أسواق الصني ومجيع األنواع من البضائع النفيسة فتؤخذ من جنسها ، فالتجار يستطيعون بعد ذلك أن يبي
  .)٣(حبرية كاملة

اخلان األعظم خيتار اثىن عشر نبيالً مـن  « أما عن من يتوىل اإلشراف على الضرائب واجلمارك ذكر ماركو بولو أن 
ذوى املكانة الرفيعة ويوليهم عدة مهام من أمهها اإلشراف على كل موضوع يتعلق جبباية الضرائب واجلمـارك بالصـني   

«)٤(.  
واملراقبة الشديدة الىت كانت جترى ىف الصني ىف هذه الفترة مل تكن مقصورة على السفن الواردة ، بل تعدا إىل السفن 
الصادرة من الصني أيضا ، كانت هذه املراقبة تنفذ على املراكب الصينية فقط ؛ ألن مراكب األجانب من العرب وغريهم 

يؤاخذ أصحاا ، وإن عادوا فرضاً فاملراقبة للسفن الواردة تنفذ فيهم ، أما املراكب إن مل يتوقع عودا إىل الصني ثانية فال 
الصينية الىت تسافر إىل البالد األجنبية فيقيد كل ما فيها من الرجال والبضائع ىف دفتر خاص ىف مكتب املراقبة ، ويؤاخـذ  

ند أصحاب السفن بيان واضح مقبول عـن الشـئ   أصحاا عند العودة إىل الصني إن وجدوا شيئاً مفقوداً منهم وليس ع
  .)٥(املفقود ، ولقد بقيت هذه املراقبة قائمة مبوانئ الصني إىل زمن ابن بطوطه 

من عادة أهل الصني إذا أراد جنك من جنوكهم السفر صعد إليه صاحب البحر وكتابـه  « فقد ذكر ابن بطوطة أنه 
والبحارة وحينئذ يباح هلم السفر فإذا عاد اجلنك إىل الصني صعدوا إليـه   وكتبوا من يسافر فيه من الرماة واخلدم والتجار

أيضا وقابلوا ماكتبوه بأشخاص الناس فإن فقدوا أحداً ممن قيدوه طالبوا به صاحب اجلنك ، إما أن يأتى بربهان على موته 
ملراكب أن ميلى عليهم تفصيالً جبميع أو فراره أو غري ذلك مما حيدث له وإال أخذ فيه ، فإذا فرغوا من ذلك أمروا صاحب ا

ما فيه من السلع قليلها وكثريها مث يرتل من فيه وجيلس حفاظ الديوان ملشاهدة ماعندهم ، فإن عثروا على سلعة قد كتمت 
  ).٦(»عنهم عاد اجلنك جبميع ما فيه ماالً للمخزن وذلك النظام ال يوجد إال بالصني 

 :الشرق اإلسالمى ىف العصر املغوىل سياسة الصني ىف تشجيع التجارة مع  - ٦
فلما سيطر جنكيزخان على بالد املغول بدأ يتطلع للسيطرة على الصني والدول ااورة له ىف الشرق والغرب ونتيجة 
الهتمامه بالتجارة ومكانتها لدى هذه القبائل املغولية وكان العامل اإلقتصادى أحد األسباب اخلفية للغزو املغوىل للشـرق  

المى ، فقد كانت التجارة ذات مرتلة كربى ىف نظر جنكيزخان أثناء إغاراته فقد كان حمتاجاً إىل منتجـات بـالد   اإلس

                                                
(1 ) Chau  Ju  Kua : Op.Cit , p. 20 . 4 

  .ىف املائة بالنسبة لزمن سليمان التاجر  ٢٠يظهر من هذا القول أن رسوم اجلمرك قد خفضت منها منها ) ٢(
  . ١٣٦،  ١٣٥املرجع السابق ، ص : بدر الدين حى الصيىن ) ٣(
  . ٦٨، ص  ٢املصدر السابق ، جـ : ماركو بولو ) ٤(
  . ١٣٦املرجع السابق، ص : بدر الدين حى الصيىن ) ٥(
  . ١٦٢،  ١٦١، ص  ٢املصدر السابق ، جـ : ابن بطوطه ) ٦(



- ٣١٤ - 

الشرق اإلسالمى واهلند والصني، باإلضافة إىل احتياجه إىل أسواق خارجية يصرف فيها منتجات بالد املغول ويسـتورد  
  ).١( .منها ما يلزم ملواطنيه 

جتاه حنو الغرب بعد مغادرته الصني ، وهو ممهداً لغزو الصني فقد اختذ جنكيزخان قراراً باال وهكذا فقد أصبح الطريق
عدوه القدمي وإن كان ال خيلو من  )٢(األمر الذى كان اهلدف األساسى فيه هو رغبته الشديدة ىف القضاء على كشلوخان

ات والصراع الـذى نشـب بـني السـلطان     هدف جتارى أيضاً حيث إن طريق احلرير التجارى قد أغلق نتيجة للخالف
اخلوارزمى عالء الدين حممد خوارزمشاه وكشلوخان على األراضى الىت كانت إىل عهد قريب تابعة لدولة اخلطا ، ذلـك  

قـد  ) حبر فارس(الرتاع الذى أدى إىل إيقاف التجارة بني الشرق والغرب ، ومما زاد األمر سوءاً أن طريق اخلليج الفارسى 
نتيجة للرتاع الذى دب بني سكان هرمز وكيش مما أدى إىل نشوب أزمة جتارية حادة ىف آسيا هلذا توسـط   أغلق كذلك

  . التجار املسلمون لدى جنكيزخان إلاء هذا الرتاع ولو إىل حد ما وفتح الطريق التجارى من جديد 
لقبائل التركية واستوىل على أمالك استطاعت قوات املغول تعقب كشلوخان وقتله ومت جلنكيزخان السيطرة على مجيع ا

دولة اخلطا وأصبح بذلك جياور أمالك الدولة اخلوارزمية ، ومن هنا بدأ جنكيزخان صفحة جديدة ىف عالقاته مع الـدول  
ااورة وخاصة عالقته مع الدولة اخلوارزمية والىت يتضح من خالهلا أمهية العامل التجارى كعامل أساسى لغزو جنكيزخان 

لدولة ، ويتضح ذلك من خالل أن جنكيزخان ىف بداية األمر مل يكن يفكر ىف غزو الدولة اخلوارزمية وإمنا رغبة منه هلذه ا
ىف أن يعيش ىف سالم وأن يفتح أسواقاً جديدة ملنتجات مملكته الىت أضحت مترامية األطراف ، ولتسهيل مـرور قوافـل   

  .)٣(على إقامة عالقات جتارية بني مملكته والدولة اخلوارزمية التجار بني بالده بالصني والشرق اإلسالمى فقد شجع
وتتضح سياسة الصني ىف تشجيع التجارة من خالل املعاهدة التجارية الىت حرص جنكيزخان على عقدها مع السلطان 

  . عالء الدين حممد خوارزمشاه من أجل ضمان سالمة التجارة بني اجلانبيني 
خوارزمشاه رسالة مع حممود اخلوارزمى ، وعلى خواجه البخارى ويوسف كنكـا   أرسل جنكيزخان إىل عالء الدين

ونوافج املسك وأحجار اليشب والثياب وكانت الرسالة تشمل  )٤(األترارى ، مصحوبني مبجلوبات الترك من نقر املعادن 
ليس خيفى : يسلم عليك ويقول  )٥(إن اخلان الكبري« تشمل على طلب املساملة واملوادعة وسلوك مسلك ااملة فقالوا له 

خيفى على عظيم شأنك ، وما بلغت من سلطانك ولقد علمت بسطة ملكك ، وإنفاذ حكمك ىف أكثر أقـاليم األرض ،  
وأنا أرى مساملتك من مجلة الواجبات ، وأنت عندى مثل أعز أوالدى ، وغري خاف عليك أيضاً أنىن ملكت الصني ومـا  

قبائلهم ، وأنت أخرب الناس بأن بالدى مثارات العسكر ، ومعادن الفضة ، وإن فيها   يليها من بالد الترك وقد أذعنت ىل
  .)٦(»لغنية عن طلب غريها، فإن رأيت أن تفتح للتجار ىف اجلهتني سبيل التردد ، عمت املنافع ومشلت الفوائد 

وتوسيع نطاقها ، فحرص على فقد عمل جنكيزخان بعد إبرام هذا االتفاق على تأمني التجارة بني شرق آسيا وغرا 
تأمني الطرق والضرب على أيدى املعتدين من قطاع الطرق ، فعني على رءوس الطرق الرئيسية حراساً من قبله يسـمون  

                                                
  . ١٥٧:  ١٤٣،    ص  ١٩٩١عطا ملك اجلويىن وكتابه جهان كشاى ، دار الزهراء للنشر ، القاهرة ، : السباعى حممد السباعى ) ١(

H.G.Wells : A Short History of the World . New York , 1923 , p. 287 . 
على لنهر أرخن ومنحدرات جبـال  زعيم قبائل الناميان وهم من األتراك الذين غلب عليهم الطابع املغوىل يقطنون احلوض األ: كشلوخان ) ٢(

   –. آلتاى وحول البحريات الواقعة ىف تلك املناطق وقد هرب زعيمهم كشلو إىل بالد اخلطا 
  .٢٣،  ٩ص  ،  ١٩٦٠ة ، دار القلم ، القاهر املغول ىف التاريخ ،: فؤاد عبد املعطى الصياد 

  . ١٦٦:  ١٥٧املرجع السابق ، ص : السباعى حممد السباعى ) ٣(
  . النقر مجع نقرة وهى القطعة املضروبة من الذهب أو الفضة : نقر املعادن ) ٤(

  ).٢ه( ٨٣، ص ١٩٥٣سرية السلطان جالل الدين منكربتى ، حتقيق حافظ أمحد محدى ، دار الفكر العرىب ، القاهرة ، : النسوى 
  )  .٥ه ( ٨٣املصدر السابق، ص : النسوى . أى اخلاقان واملقصود هنا جنكيزخان : اخلان الكبري) ٥(
  . ٨٤،  ٨٣املصدر السابق ، ص : النسوى ) ٦(
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أى مستحفظني ، وأعطى كلمة سالم للتجار الذين جاءوا إليه من كل جهة وأمر بعدم إيذائهم ، ) قراقجيان(أو ) قراقجية(
  ).١(على أن يرافقوا كل أجنىب حيمل جتارة ما إىل معسكرات املغول وكلف م حراس الطرق 

ومعهم البضائع من الثياب املذهبة والكرباس وأمحال من األقمشة الفاخرة  )٢(قصد ثالثة من جتار خبارى  ديار املغول 
وقفوا على ما معهم من السلع فلما وصلوا إىل نواحيهم وافاهم املستحفظون و. ملا مسعوا أن للمتاع عند املغول قيمة وافرة 

فرأوا قماشاً الئقاً للخان مع تاجر منهم يسمى أمحد ، فسريوه مع صاحبه إىل اخلان ، فعرض التاجر أمحد متاعـه علـى   
: احلُجاب ، وطلب ىف مثن كل ثوب قيمته عشرة أو عشرين دينار ثالثة بالشات ذهبية ، فغضب جنكيزخان لذلك وقال 

نا ما رأينا ثيابا قط وأمر اخلان فأراه من األقمشة املذهبة الىت أهداها إليـه ملـوك اخلطـا ، وأمـر     رمبا ظن هذا الغافل أن
جنكيزخان بأن حتصى بضاعة هذا التاجر وتسجل أمتعته مث أمر بنهب هذه البضاعة ووزعها على حاشيته وألقى التاجر ىف 

  .السجن 
لقد أتينا ذا كله لنقدمه هدية للخان ال لنبيعه له ، فـأحل  : مث طلب حضور صاحبيه فعرضا عليه متاعهما برمته وقاال 

عليهما املغول أن يثمنا بضاعتهما فلم يفعال ، فأعجبت هذه الكلمات اخلان، فأمر جنكيزخان أن يعطيا لكل ثوب مذهب 
عطى زميليه باليش من ذهب ولكل كرباسني باليش من فضة كما عطف أيضاً على زميلهما اآلخر أمحد وعوضه مبثل ما أ

وقد أكرمهم جنكيزخان فأقاموا فترة من الزمن ببالده ناعمني بكل احترام وتقدير حيث كان املغول آنذاك ينظـرون إىل  
املسلمني نظرة إعزاز واحترام وعاملوهم معاملة طيبة فقد أعطوهم خياماً جديدة طاهرة من اللباد األبيض ليقيموا ا طوال 

  ).٣(فترة إقامتهم
من قومه بالرحيل والعودة إىل بالدهم أمر جنكيزخان أبناءه وقواده وصغار األمراء أن يعد كل واحد منهم  فلما مهوا

، وأن ميدوهم برأس مال من بالشات الذهب والفضة ملصاحبة التجار املسلمني الثالثة وقت عودم إىل  شخصني أو ثالثة
جيمعوا من طرائف هذه البالد ونفائسها ما يصلح هلم فامتثلوا  والية السلطان عالء الدين حممد خوارزمشاه للتجارة وحىت

  .وسري كل أمري شخصاً أو شخصينمن قومه التابعني له ألمره ، 
وأرسل معهم جنكيزخان رسالة إىل السلطان عالء الـدين   )٤(فاجتمع بذلك أربعمائة ومخسون من التجار املسلمني 

مجاعة وصلوا إلينا وقد أعدناهم إىل مأمنهم ساملني غامنني وقد سرينا معهم  إن التجار« : حممد خوارزمشاه يقول له فيها 

                                                
  –) . ١ه( ٨٥املصدر السابق ، ص : النسوى ) ١(

، ص  ٢٠٠٧،  ١جهان كشاى ، حتقيق حممد عبد الوهاب ، ترمجة السباعى حممد السباعى ، املشروع القومى للترمجة ، القاهرة، ط: اجلويىن 
١٠٧  .–  

 ٢٠٠٧خمطوطه تاريخ األزمنة ، ترمجة شادية توفيق حافظ ، تقدمي السباعى حممد السباعى ، املشروع القومى للترمجة ، القاهرة ، : ابن العربى 
  .   ٤٦،  ٤٥، ص 

  . ٢٢٩، ص  ٢٠٠١تاريخ خمتصر الدول ، دار اآلفاق العربية ، القاهرة ، ط األوىل ، : ابن العربى 
أن    جنكيزخان أرسل من جهته : وذكر بارتولد . م ١٢١٢/ ه  ٦٠٩ذكر ابن العربى أن هؤالء التجار الثالثة قصدوا ديار املغول سنة  )٢(

إىل الدولة اخلوارزمية رداً على سفارة خوارزمشاه املكونة من ثالثة جتار من جتار خبارى ، وكـان علـى رأس سـفارة    بسفارة وقافلة جتارية 
جنكيزخان حممود اخلوارزمى وعلى خواجه البخارى ويوسف كنكا األترارى دف عقد معاهدة جتارية بـني عـالء الـدين خوارزمشـاه     

  . اجلانبني وجنكيزخان من أجل ضمان سالمة التجارة بني 
  -.  ٢٢٩تاريخ خمتصر الدول ، ص : ابن العربى ( 

تركستان من الفتح العرىب إىل الغزو املغوىل ، ترمجة صالح الدين عثمان هاشم ، الس الوطىن للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، : بارتولد 
  ). ٥٦٦م ، ص  ١٩٨١ط األوىل ، 

  -. ١٠٨ ، ١٠٧املصدر السابق ، ص : اجلويىن ) ٣(
  . ٤٦خمطوطة تاريخ األزمنة ، ص : ابن العربى  –.  ٢٣٠،  ٢٢٩تاريخ خمتصر الدول ، ص : ابن العربى 

  .  ١٠٨املصدر السابق ، ص : اجلويىن ) ٤(
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ليحصلوا من ظرائف تلك األطراف ، فينبغى أن يعودوا إلينا آمنني ليتأكد الوفاق بني اجلانبني وتنحسم مـواد   من غلماننا
  .)١(»النفاق من ذات البني 

من بالد املغول تلك القافلة التجارية إىل مدينة أترار ، وقد كـان   استمر احلال على املساملة بني اجلانبني إىل أن  وصل
ىف عشرين ألف فارس ينوب عن السلطان   ا ،  فشرهت نفسه الدنية إىل أمـوال   )٣(ابن خال السلطان )٢(ينال خان

ى التجار ، وليسوا إن هؤالء القوم قد جاءوا إىل أترار ىف ز« : أولئك التجار وكاتب السلطان مكاتبة خائن كاذب يقول 
إنكم : بتجار بل هم أصحاب أخبار يكشفون منها ما ليس من وظائفهم ، وإذا خلوا بواحد من العوام يهددونه ويقولون 

، وأمثال ذلك حىت أذن له السلطان ىف االحتياط عليهم إىل أن يرى » لفى غفلة مما وراءكم وسيأتيكم ما ال قبل لكم به 
  .)٤(خان ذلك وقبض عليهم وقتلهم ، واستوىل على أمواهلم وأمتعتهم واستغل ينال . فيهم رأيه 

فلمـا شـارف    )٥(فبعد هذا أخذ كل فريق يعد العدة للقاء وكان جنكيزخان قد وقف على قوة اجليش اخلوارزمى
جنكيزخان ختوم البالد اخلوارزمية اجته مباشرة صوب أترار واستمر القتال ليالً واراً حىت استوىل على مجيع أمالك الدولة 

  .)٦(اخلوارزمية ، وأحضر ينال خان بني يديه ، فأمر بسبك الفضة وصبها ىف أذنيه وعينيه ، فقتل تعذيباً ، جزاء ما فعل 
وارتكبت الدولة اخلوارزمية أخطاء جسيمة جرت ا دماراً شامالً عليهـا وعلـى الشـرق     هكذا تعاقبت األحداث

اإلسالمى كله ، فبقتلهم التجار املغول مث قتل أحد الرسل الذين طالب م جنكيزخان تسلم ينال خان لالنتقام منه على ما 
ارزمية متخذاً من حادثىت قتل التجار وإهانة فعل ، وإهانة سفرائه كل هذا جعل جنكيزخان يقرر غزو أراضى الدولة اخلو

  .)٧(سفرائه ذريعة هلذا الغزو 

                                                                                                                                              
ذكر النسوى أن عدد هؤالء التجار أربعة وهم عمر خواجه األترارى ، واحلمال املراغى ، وفخر الدين الدنزكى البخارى ، وأمـني الـدين    •

 بينما ذكر اجلويىن أم أربعمائة ومخسون من التجار املسلمني ، وذكر ابن العربى ىف كتابه خمطوطه تاريخ األزمنة أم حواىل أربعمائة. اهلروى 
 تاجر ، وذكر ابن العربى ىف كتابه تاريخ خمتصر الدول أم مائة ومخسون تاجراً من مسلم ونصراىن وتركى وأرسل معهم رسوالً إىل السلطان

.  
  –.  ١٠٨املصدر السابق، ص : اجلويىن  –.  ٨٥املصدر السابق ، ص : النسوى 

  .   ٢٣٠تاريخ خمتصر الدول ، ص : ابن العربى  –.  ٤٦خمطوطة تاريخ األزمنة ، ص : ابن العربى 
من الراجح أن هؤالء التجار كانوا من املغول وليسوا من املسلمني كما ذكر اجلويىن أو من فئات خمتلفة من مسلمني ونصارى وأتراك كما  *

رات األخرى املشار إليها بل تتناقض مع ذلك ذكر ابن العربى ىف كتابه تاريخ خمتصر الدول ، فعبارة التجار املسلمني ال تتفق مع بعض العبا
فهذه العبارات ال تدل أبدا على أن التجار املرسلني ) … ، ومجاعة من غلماننا … ، من قومه التابعني له … من قومه (وهذه العبارات مثل 

نكيز خان حبرب مثل الىت قام ا لتدمري من قبل جنكيز خان كانوا من املسلمني بل تدل على أن هؤالء التجار من املغول ، وإال فلما قام ج
  .نتقام هلؤالء التجار الدولة اخلوارزمية من أجل اإل

  ٢٣٠تاريخ خمتصر الدول ، ص : ابن العربى ) ١(
  ) ينال خان ، إينال جوق ، غايرخان(ذكره اجلويىن بعدة ألقاب ومنها : ينال خان ) ٢(

  . ١٠٨املصدر السابق، ص : اجلويىن    
ىف حني ذكـر  ) تركان خاتون(نسوى أن ينال خان هو ابن خال السلطان بينما ذكر اجلويىن أنه واحد من أقارب والدة السلطان ذكر ال) ٣(

  –.  ٨٥املصدر السابق، ص : النسوى . السيوطى أنه خال السلطان 
كتبة التجارية الكربى ومطبعة السعادة ، ط تاريخ اخللفاء ، حتقيق حممد حمى الدين ، امل: السيوطى  –.  ١٠٨املصدر السابق، ص : اجلويىن 

  . ٤٦٩، ص  ١٩٥٢األوىل ، 
  . ٨٦،  ٨٥املصدر السابق ، ص : النسوى ) ٤(
  . ١٧٦املرجع السابق ، ص : السباعى حممد السباعى ) ٥(
  . ٩١املصدر السابق ، ص : النسوى ) ٦(
  .  ١٧٩املرجع السابق ، ص : السباعى حممد السباعى ) ٧(
  : / وملزيد من التفاصيل حول العالقة بني عالء الدين حممد خوارزمشاه وجنكيزخان انظر  •
  –.  ٣٦٤:  ٣٦١، ص  ١٢،  جـ  ١٩٩٥،  ٦لبنان ، ط –الكامل ىف التاريخ ، دار صادر ، بريوت : ابن األثري  
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يتضح لنا أن السفارات والبعثات الدبلوماسية الىت كانت إحدى أهم الوسائل لتشجيع التجارة وكثرياً ما كانت حتمل 
ة تنشيط التجارة ، وكانت أيضـاً ىف  دعوة اخلري وحسن العالقة أو رعاية املصاحل املختلفة ومنها املصاحل االقتصادية وخباص

بعض األوقات سبباً ىف قيام احلروب بني الدول ، فقد كان السفراء واملبعوثون يعدون رمزاً لدوهلم وبالتايل كانت هلم كافة 
عـالن  احلقوق الىت لرئيس دولتهم ، فإذا كان املبعوث له هذه املكانة ويستمتع ذه احلقوق فإن االعتداء عليه يعد مبثابة إ

  .)١(احلرب على دولته

                                                                                                                                              
:  ٢٣٩، ص  ٢٧،  جــ   ١٩٨٥مة للكتاب ، القـاهرة ،  اية األرب ىف فنون األدب ، حتقيق سعيد عاشور ، اهليئة املصرية العا: النويرى 

٢٤٣ .  
  –.١١٨، ص ٢، جـ ١٩٧٤دول اإلسالم ، حتقيق فهيم حممد شلتوت ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، : الذهىب

  –.  ١٣٣،  ١٣٢ص ،  ٥، جـ  ١٩٩٢،  ١لبنان ، ط –العرب وديوان املبتدأ واخلرب ، دار الكتب العلمية ، بريوت : ابن خلدون 
  –.  ٤٧١:  ٤٦٧املصدر السابق ، ص : السيوطى 

  –.  ٥٢:  ٤٧، ص  ١٩٦٣العرب والتتار ، دار القلم ، القاهرة ، : إبراهيم أمحد العدوى 
  –.  ٥٥٨،  ٥٥٧، ص  ٢، جـ  ٢٠٠٥تاريخ األدب ىف إيران ، ترمجة إبراهيم أمني الشوارىب ، الس األعلى للثقافة ، القاهرة ، : براون 

  –.  ٢٩٨،  ٢٩٧، ص ٢٠٠١، ٢العقد الثمني ىف تاريخ املسلمني، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، ط : عبادة كحيلة 
  –. ١١٩:  ١١٤،  ٧٤:  ٦٧،  ص ١٩٤٩الدولة اخلوارزمية واملغول ، دار الفكر العرىب، القاهرة ، : حافظ أمحد محدى 

  –.  ٥٨:  ٤٥ق ، ص املرجع الساب: فؤاد عبد املعطى الصياد 
  –.  ١٧٩:  ١٧١املرجع السابق ، ص : السباعى حممد السباعى 

  ). ١٦٦:  ١٤٣، ص  ١٩٧٥،  ٤، دار املعارف ، القاهرة ، ط) سرية جنكيز خان(إعصار من الشرق : ثروت عكاشة 
، جـ ١٩٨٧،  ٥النهضة املصرية ، القاهرة ، ط موسوعة احلضارة اإلسالمية العالقات الدولية ىف الفكر اإلسالمى ، مكتبة : أمحد شلىب )  ١(
 . ٣٣:  ٢٨، ص ٩

  املصادر واملراجع
  املصادر: أوالً 

 :املصادر العربية  -١

  ) م ١٢٣٢/  ـه ٦٣٠ت ( عز الدين أىب احلسن على بن أىب الكرم عبد الواحد الشيباىن   ابن األثري -
  . ١٩٩٥لبنان ، ط السادسة ،  –الكامل ىف التاريخ ، دار صادر ، بريوت 

  ) م ١٢٥٢/ هـ  ٦٥٠ت (أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا   اإلدريسى  -
 To PDF :        WWW.al-mostafa.com.نزهة املشتاق ىف اختراق اآلفاق 

  ) م ١٣٧٧/ هـ  ٧٧٩ت (حممد بن عبد اهللا اللواتى الطنجى   ابن بطوطه  -
  . ١٩٣٨حتفة النظار ىف غرائب األمصار ، املكتبة التجارية الكربى ، القاهرة ، 

  ) م  ١٤٠٦/ هـ  ٨٠٨ت (عبد الرمحن بن حممد بن خلدون   ابن خلدون  -
  . ١٩٩٢لبنان ، ط األوىل،  –العرب وديوان املبتدأ واخلرب ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

  )م  ١٣٤٧/ هـ  ٧٤٨ت ( حممد بن أمحد بن عثمان الذهىب   الذهىب  -
  . ١٩٧٤دول اإلسالم ، حتقيق فهيم حممد شلتوت ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة ، 

سـليمان التــاجر   -
  وأبو زيد السرياىف 

  )م  ٩/  هـ ٣عاش ىف النصف األول من القرن (سليمان التاجر 
  )م ١٠/ هـ  ٤م وأوائل القرن  ٩/ هـ  ٣عاش ىف اية القرن (وأبو زيد السرياىف 

  . ٢٠٠٠أخبار الصني واهلند ، حتقيق يوسف الشاروىن ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة، ط األوىل ، 
  )م ١٥٠٥/ هـ  ٩١١ت ( جالل الدين عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى   السيوطى  -

  . ١٩٥٢تاريخ اخللفاء ، حتقيق حممد حمى الدين ، املكتبة التجارية الكربى ومطبعة السعادة ، ط األوىل ، 
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  ) م  ١٢٨٦/ هـ  ٦٨٥ت ( غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون امللطى   ابن العربى  -

 .٢٠٠١تاريخ خمتصر الدول ، دار اآلفاق العربية ، القاهرة ، ط األوىل ،  - 

زمنة ، ترمجة شادية توفيق حافظ ، تقدمي السباعى حممد السـباعى ، املشـروع   خمطوطة تاريخ األ - 
  . ٢٠٠٧القومى للترمجة ، القاهرة ، 

لبنـان ،   –أمحد بن يوسف بن أمحد الدمشقى ، أخبار الدول وآثار األول ىف التاريخ ، عامل الكتب ، بريوت   القرماىن -
  ت .د

  )م ١٣٢٤/ هـ  ٧٢٥ت  (ماركو بولو نيقولو بولو   ماركو بولو  -
  . ١٩٩٥رحالت ماركو بولو ، ترمجة عبد العزيز جاويد ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ط الثانية ، 

  )م  ٩٥٧/ هـ  ٣٤٦ت ( أىب احلسن على بن احلسني بن على املسعودى   املسعودى  -
  . ١٩٨٢لبنان ،  –، دار املعرفة ، بريوت  مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، حتقيق حممد حمى الدين عبد احلميد

  )م  ١٣١١/ هـ  ٧١١ت ( مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن على بن منظور   ابن منظور -
  .ت .لسان العرب ، دار املعارف ، القاهرة ، ط الثالثة ، د

  ) م  ١٣/ هـ  ٧عاش ىف القرن ( حممد بن أمحد النسوى   النسوى  -
  . ١٩٥٣جالل الدين منكربتى ، حتقيق حافظ أمحد محدى ، دار الفكر العرىب ، القاهرة ، سرية السلطان 

  ) م  ١٣٣٢/ هـ  ٧٣٣ت ( شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب   النويرى  -
،  ٢٧اية األرب ىف فنون األدب ، حتقيق سعيد عاشور ، اهليئة املصرية العامة للكتـاب ، القـاهرة ، جــ    

١٩٨٥ .  
  )م ١٢٢٨/ هـ  ٦٢٦ت (ياقوت بن عبد اهللا احلموى الرومى   احلموى ياقوت -

  . ١٩٩٠لبنان ، ط األوىل ،  –معجم البلدان ، حتقيق فريد  عبد العزيز اجلندى ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

 :املصادر الفارسية  -٢

  ) م  ١٢٨١/ هـ  ٦٨٠ت ( عالء الدين عطا ملك اجلويىن   اجلويىن  -
حتقيق حممد عبد الوهاب ، ترمجة السباعى حممد السباعى ، املشروع القومى للترمجة ، القاهرة جهان كَشاى ، 

  . ٢٠٠٧، ط األوىل ، 
  )م  ١٠٥١/ هـ  ٤٤٢ت ( أبو سعيد عبد احلى بن الضحاك بن حممود الكَرديزى   الكَرديزى  -

  . ١٩٨٢القاهرة ، ط األوىل ، زين األخبار ، ترمجة عفاف السيد زيدان ، دار الطباعة احملمدية ، 
ــك   - ــام املل نظ

  الطوسى 
  )م  ١٠٩٢/ هـ  ٤٨٥ت ( أبو على احلسن بن على 

  .ت .قطر ، د –سياست نامه ، ترمجة يوسف حسني بكار ، دار الثقافة ، الدوحة 

 :املصادر األجنبية  -٣

Chau Ju Kua : His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries , Translated from Chinese by Hirth 

& Rockhill , New York , 1966 . 

  :املراجع : ثانياً 
  :املراجع العربية واملعربة  -١

  . ١٩٦٣العرب والتتار ، دار القلم ، القاهرة ،   إبراهيم أمحد العدوى -

ىف الفكر اإلسالمى ، مكتبـة النهضـة    موسوعة احلضارة اإلسالمية العالقات الدولية -   أمحد شلىب  -
  . ١٩٨٧املصرية ، القاهرة ، ط اخلامسة ، 

  .ت .اإلسالم تاريخ وحضارة ، دار االعتصام ، القاهرة ، د  أنور اجلندى  -
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ـــ - ــك ودي ــرين فرن ــد ڤإي ي

  براونستون
  .١٩٩٧طريق احلرير ، ترمجة أمحد حممود ، الس األعلى للثقافة ، القاهرة ، 

تركستان من الفتح العرىب إىل الغزو املغوىل ، ترمجة صالح الدين عثمان هاشم ، الس الـوطىن    بارتولد  -
  . ١٩٨١للثقافة والفنون واآلداب، الكويت ، ط األوىل ، 

، ترمجة أمحد حممود صبحى ، عامل املعرفـة ،  ) الغرب –الصني  –اإلسالم ( فجر العلم احلديث   هاف. أ. توىب  -
  . ١٩٩٧ويت ، الك

  . ١٩٧٥إعصار من الشرق ، دار املعارف ، القاهرة ، ط الرابعة ،   ثروت عكاشة  -

العرب واملالحة ىف احمليط اهلندى ، ترمجة السيد يعقوب بكر ، مكتبة االجنلو املصرية ، القـاهرة    جورج فضلو حوراىن -
،١٩٥٨ .  

  . ١٩٤٩الفكر العرىب ، القاهرة ، الدولة اخلوارزمية واملغول ، دار   حافظ أمحد محدى -

  . ١٩٩١تاريخ اإلسالم ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، ط الثالثة عشر ،   حسن إبراهيم حسن  -
  . ١٩٩٤حضارة العرب ىف العصر العباسى ، املؤسسات اجلامعية للدراسات والنشر ، القاهرة ،   حسني احلاج حسن  -
  . ١٩٩١ملك اجلويىن وكتابه جهان كشاى ، دار الزهراء للنشر ،القاهرة ، عطا   السباعى حممد السباعى -
  . ١٩٩٠جتارة احمليط اهلندى ىف عصر السيادة اإلسالمية ، عامل املعرفة ، الكويت ،   شوقى عبد القوى عثمان  -
  . ٢٠٠١ثانية ، العقد الثمني ىف تاريخ املسلمني ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، ط ال  عبادة كحيلة  -
  . ١٩٦١تقدم العرب ىف العلوم والصناعات ، دار الفكر العرىب ، القاهرة ، ط األوىل ،   عبد اهللا بن العباس اجلرارى -
  . ١٩٩٨معامل تاريخ وحضارة اإلسالم ، دار الفكر العرىب ، القاهرة ،   عصام الدين عبد الرءوف الفقى -
  . ١٩٨١عامل املعرفة ، الكويت ، اإلسالم ىف الصني ،   فهمى هويدى -
  . ١٩٦٠املغول ىف التاريخ ، دار القلم ، القاهرة ،   فؤاد عبد املعطى الصياد -
  . ١٩٩٣احلضارة اإلسالمية ىف العصور الوسطى ، دار املعارف ، القاهرة ،   حممد فتحى الشاعر -

اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة تاريخ التجارة ىف الشرق األدىن ، ترمجة أمحد حممد رضا ،   هايد -
 ،١٩٩٤ .  

 :املراجع الفارسية املعربة  -٢

 ٢٠٠٥، الس األعلى للثقافة ، القاهرة ،  ٢تاريخ األدب ىف إيران ، ترمجة إبراهيم أمني الشوارىب ، جـ   براون  -
.  

 :املراجع الصينية املعربة  -٣

  والصـــني ، مكتبـــة النهضـــة املصـــرية ، القـــاهرة ،العالقـــات بـــني العـــرب   بدر الدين حى الصيىن -
  . ١٩٥٠ط األوىل ،  

 : املراجع األجنبية  -٤
� Bosworth : The Medieval History of Iran , Afghanistan and Central Asia , An Alleged Embassy from Emperor of China to 

Amir Nasr B. Ahmad , London , 1977 . 

� Wells : A short history of the world , New York , 1923  

  :الدوريات :  ثالثاً
 :الدوريات العربية 

 ١٢،  ٢٠٠٢أغسـطس   ٨/ تاريخ العالقات الصينية العربية ، ترمجة تشانغ جيامني ، جملة الصني اليوم ، األعـداد  : قوة ينغ ده  - 
 .  ٢٠٠٣نوفمرب  ١١،  ٢٠٠٢ديسمرب 

http://www.Chinatoday.com 
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  خامتة البحث
وختاما فقد اسهمت هذه الدراسة يف توضيح كيف سامهت سياسات كل من الشرق االسالمي والصـني لتشـجيع   

  :التجارة يف تنشيط حركة التجارة بني اجلانبني وذلك من خالل توضيح 
وتأمني طرق التجارة اخلارجية والداخليـة  اهتمام اخللفاء العباسيني وحكام الدول املستقلة بتسهيل سبل التجارة  •

  .وإقامه عالقات ودية مع حكام  الصني ومعامله التجار االجانب معامله حسنة 
اجراءات الدولة السامانية لتشجيع التجارة مع الصني من خالل استخدام اسلوب البعثات والسفارات التجاريـة   •

ن وملوك اسرة كني يف مشال الصني واليت فتحت طرق التجارة أمام باإلضافة إيل عالقة املصاهرة اليت ربطت بني آل ساما
 .جتار اجلانبني 

يف هيئة مبعوثني حيت قيل أن السـفارات   –وخاصة يف عهد أسرة سونغ  –أثر تردد التجار العرب علي الصني  •
 .اليت جاءت من قبل التجار أنفسهم أكثر من اليت جاءت من قبل اخللفاء 

  :عملت الصني أيضا علي تشجيع التجارة مع الشرق اإلسالمي وذلك من خالل وعلي اجلانب األخر 
اهتمامها بالتجارة والسفارات التجارية حيث عملت احلكومة الصينية علي وضع التجارة حتت يدها وجعلتـها   •

عـرب يف  أحد احتكاراا ، وكذلك شجعت التجار علي اخلروج يف وفود إيل سواحل احمليط اهلندي لترغيب التجـار ال 
  .القدوم إيل الصني 

 .عملت احلكومة الصينية علي االهتمام بالتجار وحسن معاملتهم وتوفري األمن واالمان هلم  •
اهتمت احلكومة الصينية أيضا بالفنادق واخلانات ووضعت هلا نظم وقوانني صـارمه ملراقبـة هـذه االمـاكن      •

 . للمحافظة علي امن التجار وامواهلم 
نية ايضا بنظم واشكال األسواق ووضعت هلا جهاز رقايب صارم وكذلك اهتمت مبراعـاه  اهتمت احلكومة الصي •

 .القوانني املنظمة للضرائب واملكوس اجلمركية 

                                                                                                                                              
 . ٢٠٠٦حاضرها ومستقبلها ، … تاريخ العالقات الصينية العربية : ىل رونغ جيان  - 

http://www.arabsino.com 

 .م  ١٩٨٥ك الصني ، جملة كلية اآلداب ، سوهاج ، العدد الرابع ، العالقات الدبلوماسية بني بىن سامان وملو: حممد أمحد حممد  - 

 ٢٠٠٠طرق التجارة ىف العامل اإلسالمى ، ندوة طرق التجارة العاملية ، احتاد املؤرخني العرب ، القاهرة ، : مىن حسن أمحد حممود  - 
 . 

  



- ٣٢١ - 

كان عدل أباطرة الصني ومساحتهم وحسن معاملتهم للتجار املسلمني أحد أهم العوامل اليت شـجعت التجـار    •
 .قرار ا أيضا العرب علي القدوم ايل الصني للتجارة بل واالست

علي الرغم من أن بدايات العصر املغويل كانت أحد اهم الفترات اليت انقطعت فيها العالقات الدية بني الشـرق   •
االسالمي والصني بسبب غزوات املغول للشرق اإلسالمي إال أن املغول يف بداية حكمهم ومع سيطرم علي الصني وقبل 

اية علي إقامه عالقات جتارية مع الشرق اإلسالمي متثلت يف االتفاقية التجارية اليت غزوهم للعامل اإلسالمي حرصوا يف البد
  .حرص جنكيزخان علي عقدها مع الدوله اخلوارزمية 

واخريا ، ويبدو من هذا كله ان التجار املسلمني متتعوا برعاية خاصة من جانب حكومة الصني وكانت هذه الرعايـة  
الرئيسي للتجارة هناك ، وهلذا فمن املؤكد ان هذه املعامله احلسـنة للتجـار املسـلمنني     نتيجة ام كانوا ميثلون العصب

  .وشعورهم باألمن وترحيب السلطات م دفعهم إيل مداومه التجارة مع الصني 
 واهللا ويل التوفيق ،،،
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  امللخص
دف هذه  الدراسة إىل إلقاء الضوء على الواقع احلضاري للعرب يف بالد الصني خالل حكم أسرة يوان املغولية اليت 

وتكاد جتمع املصادرالعربية والصينية علـى حقيقـة أن الوجـود    . م١٢٧١/هـ٦٧٠أسس أركاا  قوبيالي خان سنة 
كان قد شهد تزايدا مستمرا إبان  احلكم املغويل، وترجع الدراسة ذلك إىل _ مبا فيه الوجود العريب_الصني اإلسالمي يف 

وترى أن من أهم تلك السياسات .  سياسات املغول احملفزة الستقطاب األقوام األخرى بغض النظر عن أصوهلم أو أديام
تكمن يف سياسة التسامح الديين اليت تبناها أباطرة املغـول، إضـافة   اليت كان هلا أثر بارز على الوجود العريب يف الصني، 

ومن جانب أخر حاولت الدراسة استخالص مالمح من الواقـع  . الهتمامهم بالتجارة اخلارجية بقسميها الربي والبحري 
اصة امساها احلضاري للعرب يف الصني ، وخلصت بأن أغلب عرب الصني هم من فئة التجار، كانوا يعيشون يف أماكن خ

وفيها جتمع كل من كان على ديانة اإلسالم بغض النظر عن أجناسهم، فتجمع فيهـا العـرب   ) فانغ فنغ( الصينيون بـ
يعكس بالضرورة ) فانغ فنغ( والفرس ومن اسلم من االويغور والترك وغريهم، لذا فإن دراسة حال اجلاليات اإلسالمية يف 

ائج الدراسة التأكيد على حقيقة أن املسلمني كانوا يف الصني يتمتعـوا بنظـام   وكان من أهم نت.  حال العرب يف الصني
داخلي خاص م،منحته هلم احلكومة املغولية، وكان من أمهأركانه شيخ اإلسالم واليه يرجع املسلمون يف مجيع أمورهم، 

م الفضل يف بناء املساجد والزوايـا  وقاضي يقضي بينهم وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية، وجمموعة من كبار التجار كان هل
  .التعليمة

تمثل حكم املغول على الصني، يف أسرة يوآن، اليت حكمت ضمن الفترة التارخييـة  :التعريف بأسرة يوآن املغولية :  أوالً
واملغول قبائل بدوية سكنت املناطق الواقعة شرقي ر أرغون، مث ) ١)(م١٣٦٨-١٢٧١/هـ٧٧٠-٦٧٠(املمتدة بني عامي

حياة بدويـة قاسـية ، وصـفها املـؤرخ الفارسـي عطاملـك       _ قبل توحدها_عاشت)٢(امتدت على هضبة منغوليا
ويؤدون له ما يأمرهم به، )٤(أمة تعيش على السرقة والعنف والفسق والفجور، ينفذون أوامر اخلتا" بقوله  كانوا)٣(اجلويين

حليوانات امليتة، وشرام ألبان البهائم، يقطعون الثمار من لباسهم جلود الكالب واجلرذان، وطعامهم حلومها وغريها من ا
ظلت قبائـل  ). ٥"(على األشجار اليت تنمو من غري عناية وال غرس يف بعض اجلبال، وليس فيها شيء غري الربد القارص

) خان الحقاًجنكيز(إىل أن ظهر من بينهم الزعيم املوحد تيموجني )  ٦"(ضنك من العيش ووبال وسوء حال"املغول تعاين 
م عقد تيموجني اجتماعاً، مجع فيه قبائل ١٢٠٦/هـ٦٠٣ويف سنة . الذي متكن من توحيد قبائل منغوليا حتت مظلة حكمه

وهي كلمة مغولية تعـين  _) جنكيزخان(منغوليا ممن انضموا حتت حكمه، وفيه نصب نفسه حاكماً عليها ، ولُقب بـ 
حرص جنكيزخان بعد جناحه يف إقامة دولته على  ).٧(اجلديد للدولة املغوليةومنذ ذلك التاريخ بدأ العهد _ حاكم العامل

                                                
 ٣٣ص ،٢ج،١٩٨٧جيان، جياو ، تاريخ الصني، دار بناء الصني للنشر، بكني)١(

 .٣٥-٣٣م، ص١٩٨٦العريين، السيد الباز، املغول، دار النهضة العربية، بريوت)٢(

: ملعرفة املزيد انظر. م١٢٨٢ /هـ٦٨١تويف سنة . هو املؤرخ الفارسي عطاملك اجلويين، توىل حكم بغداد بعد استيالء املغول عليها)٣(
، ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة)هـ٦٨١-٦٢٣(العيدي، إخالص حممد ، عطاملك اجلويين ودوره السياسي والثقايف

 .٢٠٠٤االردن

عاشوا يف جنوب منشوريا، وكانوا قد قاموا يف بداية القرن العاشر امليالدي حبمالت حربية من أجل من التونغوز : قبائل اخلتا او اخلطا)٤(
 ٣٤-٣٢، صالعريين، املغول: املزيد انظرملعرفة . التوسع، فاستولوا على مشال الصني، وأقاموا أسرة حاكمة باسم ليائو

 .٧١، ص١م، ج١٩٨٥اجلويين، عطاملك، تاريخ جهانكشاي، ترمجة حممد التوجني، دار املالح للطباعة والنشر، دمشق)٥(

 ٧١، ص١املصدر نفسه، ج)٦(

، املغول يف التاريخ، دار النهضة العربية، الصياد، فؤاد عبد املعطي: ملعرفة املزيد عن نشأت الدولة املغولية انظر. ٥٥العريين، املغول، ص)٧(
 م١٩٨٠بريوت 
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_ اليت كانت تنتشر يف مشال الصني وعرب احلدود الشرقية ملنغوليـا _وحدا ومتاسكها، لذا فقد أثاره حتريض قبائل اخلطا 
ايل إشغال جنكيزخان عن الـتفكري  القبائل املغولية بعضها ضد بعض دف خلق حالة من عدم االستقرار يف منغوليا، بالت

هذا حث جنكيزخان على توجيه عده محالت عسكرية إلخضاع اخلطا ، ويبدو أن االنتصارات املتتالية الـيت  )١(بغزوها
حققتها تلك احلمالت أثارت محاسه لشن محالت أكثر ضراوةً  واتساعاً، ونعين بذلك محالته على مشال الصـني الـيت   

واليت متكن خالهلا من حتقيق جناحات كبرية انتهت بسقوط ) م١٢١٥-١٢١١/هـ٦١٢-٦٠٨(استغرقت عدة سنوات 
تابع خلفاء جنكيزخان مسـريته يف   ).٢(عاصمة أسرة كني اليت كانت حتكم اجلزء الشمايل من بالد الصني_مدينة بكني

على مشـال   أكد املغول سيطرم)٣) (م١٢٤١-١٢٢٦ /هـ٦٣٩-٦٢٣(ففي عهد أوكتاي خان. السيطرة على الصني
ـ ٦٤٧-٦٤٤(ويف عهد كيوك خان). ٤(الصني ممهدين الطريق لضم جنوب الصني ألمالك الدولة املغولية -١٢٤٦ /هـ

ولكنها مل تتمكن من حتقيق مهمتها تلك إال يف )  ٦(بدأت جيوش املغول حتركاا إلخضاع جنوب الصني،)٥) (م١٢٤٩
ـ ٦٥٤سـنة ، ففي )٧) (م١٢٥٧-١٢٥١/هـ٦٥٧-٦٤٩(يف عهد منكوقاآن م أمـر منكوقـاآن أخيـه    ١٢٥٦/هـ

وختضـعلحكم أسـرة سـونج    "  متـري "ليسري على رأس جيش كبري حنو جنوب الصني اليت كانت تسمى )٨(قوبيالي
م عقد اجتماعا يف مدينة ١٢٦٠/هـ٦٥٨أي يف سنة_تعددت محالت قوبيالي على جنوب الصني ويف أثنائها). ٩(الصينية
أعلن فيه نفسه حاكماَ على مشال الصني متخذا من بكني عاصـمة  _ شماليةإحدى مدن الصني ال_) مينج كي فو(مدينة 
ليكون بذلك ) يوآن شي تسو(ومسى نفسه " يوآن"م أطلق رمسيا على دولته اسم ١٢٧١/هـ٦٧٠ويف سنة) . ١٠(لدولته

م فرض قوبيالي سـيطرته علـى   ١٢٧٦ /هـ٦٧٥ويف عام ) . ١١) (م١٣٦٨-١٢٧١(أول أباطرة دولة يوآن املغولية
وب الصني بعد أن أسقط حكم أسرة سونج الصينية، ومنذ ذلك التاريخ توحدت الصني حتت حكـم أسـرة يـوآن    جن

حكمت أسرة يوآن قرابة القرن من الزمن، نعمت خالله الصني باالستقرار والرخاء، وقد سجل الرحالـة  ) .١٢(املغولية

                                                
ويضيف بروكلمان بأن من أهم األسباب اليت حفزت جنكيزخان لغزو مشال الصني، رغبته بالثأر لنفسه ولقبيلته . ٥١الصياد، املغول، ص)١(

بروكلمان، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترمجة : انظر .نظرا ملا ارتكبته من قتل وتشريد لقبيلته_ اليت كانت حتكم تلك املنطقة_ من ساللة كني
 ٣٨٢، ص١٩٨٨نبيه أمني فارس ومنري البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت 

 باإلضافةإىلويف حديثه عن أسرة كني يذكر إم طوائف من اجلنس األصفر ، حكموا مشال الصني، . ٥٢الصياد، تاريخ املغول، ص)٢(
 .٢١الصياد، تاريخ املغول، ص: للمزيد انظر. وكانوا قد اختذوا من بكني عاصمة هلم. ريا ومنغوليايف منشو األصليةممتلكام 

حكم يف الفترة . وهو االبن الثالث جلنكيزخان، توىل عرش اإلمرباطورية املغولية بعد أبية جنكيزخان . أوكتاي قاآن، ويكتب أيضاً أقطاي)٣(
، )تاريخ خلفاء جنكيزخان(اهلمذاين، رشيد الدين، جامع التواريخ: ملعرفة املزيد انظر). م١٢٤١-١٢٢٦  /هـ٦٣٩-٦٢٣(املمتدة ضمن 

 .٩٤-٢٨، ص١٩٨٣ترمجة فؤاد الصياد وحيىي اخلشاب، دار النهضة العربية، بريوت

 .٤٠-٣٢، ص)تاريخ خلفاء جنكيزخان(اهلمذاين، جامع التواريخ)٤(

ملعرفة املزيد ). م١٢٤٩- ١٢٤٦/هـ٦٤٧- ٦٤٤املغولية خالل الفترة  اإلمرباطوريةتاي خان حكم الوك األكربهو االبن :كيوك خان )٥(
 ١٩٤-١٧٦، ص)تاريخ خلفاء جنكيزخان(اهلمذاين، جامع التواريخ: انظر

 ١٤١ص، ٢٠٠٨رسالة دكتوراة غري منشورة، جامعة مؤتة، االردنالعيدي، املغول كما أرخ هلم عطاملك اجلويين، )٦(

خانات املغول، ويف عهده اجته هوالكو للقضاء على  أهميعد من ). م١٢٥٧-١٢٥١/هـ٦٥٧-٦٤٩(حكم املغول يف الفترة: نمنكوقاآ)٧(
 ٢٢٦-١٩٥، ص)تاريخ خلفاء جنكيزخان(اهلمذاين، جامع التواريخ: للمزيد انظر. واخلالفة العباسية اإلمساعيليةقالع 

 قادمة من هذا البحثسيأيت احلديث عنه يف الصفحات ال: قوبيالي قاآن)٨(

 ٢١٦، صيف التاريخ الصياد، املغول)٩(

 ٢١٧املصدر نفسه، ص)١٠(

ويتفق الصياد مع عفاف العبد على . خالف قوبيالي  عادات املغول حني أعلن نفسه خليفة ألباطرة الصني. ٣٣جيان، تاريخ الصني، ص)١١(
مسعد، العبد، عفاف ؛ يف التاريخ الصياد، املغول: ملعرفة املزيد انظر. الصينيةأن قوبيالي انتهج ج أهل الصني يف احلكم نتيجة تأثره باحلضارة 

 ٢٥دراسات يف تاريخ الشرق األوسط، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ص

 .٣٣جيان، تاريخ الصني، ص)١٢(
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مدى التقدم _ عاما موظفا يف بالط قوبيالي خانالذي زار الصني ، وقضى ما يقرب من سبعة عشر _االيطايل ماركوبولو 
ويف منتصف القرن الرابع اهلجري بدأ واضحا أن أيام ). ١(والرقي احلضاري الذي عاشته الصني يف ظل حكم هذه األسرة

أيام أسرة يوآن غدت معدودة بعد أن تطرق االحنالل إىل جهازها احلكومي، مما ساعد على تعاظم نشاط حركة الفالحني 
وبسقوطها ينتهي عهد أسرة يوآن املغولية،  . م يف االستيالء على بكني١٣٦٨ /هـ٧٧٠للمغول، واليت جنحت عام املناوئة

  ) .٢) (وو_ هونج(بزعامة أول أباطرا ) املنتج(ليظهر حكم أسرة صينية جديدة، هي أسرة 
لوجود العريب يف الصني من مجاعـات  تشكلت نواة ا:الوجود العريب يف الصني ودور أباطرة أسرة يوآن يف تعزيزه:  ثانيا

متفرقة من التجار العرب، كانت قد وصلت إىل بالد الصني قبل اإلسالم بعدة قرون،عرب طريق احلرير البحـري وقرينـه   
قوافل بامسها، يستقلها أهـل التجـارة، وعشـاق    _ والسيما احلمريية منها_ فقد كان لبعض القبائل العربية). ٣(الربي

غرافيني واملؤرخني والفالسفة والسفراء، استطاعت أن جتتاز املمالك واألقطار وتصل يف جتارا إىل بـالد  املغامرات من اجل
ـر  ومن ناحية أخرى كانت سفن الصني واهلند ترد املراكز التجارية الواقعة علـى  ) . ٤(اهلند والصني وسواحل أفريقيا
أرجاء اجلزيرة العربية، زاد الوجود العريب يف الصني، وذلـك ألن   وملا انتشر اإلسالم يف).٥(الفرات لتتبادل معها البضائع

بالدا كثرية _ عن طريق الدعوة والفتح_ الدين اإلسالمي انتقل بالعرب انتقاال أبعد مما كانوا يهدفون إلية من قبل، فوصلوا
كما نشط اإلسالم ) . ٦(البالد كبالد الروم والفرس، وعربوا إىل أوروبا ،ودخلوا اهلند والصني، وعززوا مراكزهم يف تلك

اإلسالم حركة العرب التجارية وحفزها لتكون أهم البواعث اليت محلت العرب املسلمني للوصول إىل الصني ، ويتضح هذا 
تواردت البعثـات التجاريـة العربيـة    ) .٧(يف طبيعة جمتمع عرب الصني الذي كان ميثل جمتمعا جتاريا يف الدرجة األوىل

ولعل ذلـك يعـود إىل أن   ) . ٨(رور السنني، وعلى أثر ذلك كثر عدد العرب يف املدن الساحليةاإلسالمية على الصني مب
وتشري املصـادرإىل أن التجـار   )  ٩(الطريق التجاري البحري كان يف عصور اإلسالم أكثر استخداما خبالفه قبل اإلسالم

الثامن  /منذ القرن الثاين اهلجري_ جنوب الصني احلالية اليت تقع) كانتون(وهي مدينة _) خانفوه(العرب استوطنوا مدينة 
وذا الصدد يؤكد سليمان ). ١٠(امليالدي، وعاشوا فيها ضمن جاليات إسالمية مجعت العرب واإليرانيني على حد سواء 

                                                
. ١٩٩٥ية العامة للكتاب، القاهرةماركوبولو، رحالت ماركوبولو، ترمجها عن اللغة االجنليزية عبدالعزيز جاويد، اهليئة املصر)١(

م إىل الصني بناء على طلب قوبيالي ١٢٧١/هـ٦٧٠رحالة بندقي، سافر مع أبيه وعمه سنة ) م١٣٢٤- ١٢٥٤/هـ٧٢٥- ٦٥٢(ماركوبولو
الث سنوات، خان، تعلم لغة املغول وعمل يف بالط القاآن قوبيالي وبعد سبعة عشر عاما عاد إىل بالده، فأسره اجلنوبيون وبقي يف  السجن ث

 أملى فيها رحالته إىل بالد املغول

دراسة يف املصادر "جربان، نعمان حممود، : ملعرفة املزيد عن مصادر تاريخ أسرة يوان املغولية انظر. ٢٥، تاريخ الشرق األوسط، صلعبدا)٢(
 م١٩٩٧العدد التاسع، السنة التاسعة، ، جملة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية، جامعة قطر،"الرمسية لتاريخ أسرة يوآن املغولية

 ٨م، ص١٩٥٠بدر الدين حي الصيين، العالقات بني العرب والصني، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة )٣(

 ١٣، ص١٩٦٤زيتون، حممد، الصني والعرب عرب التاريخ، دار املعارف، القاهرة)٤(

 ٢١بدر الدين حي، العالقات بني العرب والصني، ص)٥(

 ٧الصني والعرب، صزيتون، )٦(

 انظر البند الثالث من هذا البحث)٧(

م ٦٥١فيما يتعلق بوصول املسلمني العرب اىل الصني فقد سجلت السجالت الصينية القدمية ا ن أول مبعوث عريب ورد الصني كان يف عام )٨(
وكان هلذه  البعثات أغراض شىت منها . بعثة ١٦م حوايل ٨٠٠-٦٥١، مث تواردت البعثات العربية واحدة تلو األخرى ووصلت بني عامي 

انظر  بدر الدين .  سياسي لالستطالع ومجع املعلومات، ومنها جتاري لالتصال باألسواق الصينية وعرض املنتجات العربية على التجار الصينيني
 ١٧ت، ص.حي الصيين، تاريخ املسلمني يف الصني، دار اإلنشاء للطباعة، لبنان ، د

 ١٠٩-١٠٨حي، العالقات بني العرب والصني، صبدر الدين )٩(

 ١٧بدر الدين حي ، تاريخ املسلمني يف الصني، ص)١٠(
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تعيش يف على أناجلالية اإلسالمية يف الصني كانت _ الذي سافر إىل بالد الصني حبرا عن طريق اهلند_)  ١(التاجر السريايف
 /حياة دينية منظمة وفقا لتعاليم الدين اإلسالمي منذ زمن طويل من زيارته للصني يف القرن الثالث اهلجري) خانفوه(مدينة 

كثريا من املسلمني يوىل عليهم القاضي مأمورا من صاحب الصني، فإذا كـان  ) اي خانفوه(ا: " التاسع امليالدي اذ يقول
وباستمرار القوافل التجارية اإلسالمية، توغـل العـرب إىل   . )٢"(دعا لسلطان املسلمنيالعيد صلى باملسلمني وخطب و

اما التجار العرب الـذين  ). ٣(على ضفة ر اليانتسي) هانغ تشو(و) يانغ تشو(و) تشوان تشو(الداخل حىت وصلوا مدينة
) ٤) (آن–تشانغ (وا عصاهم يف مدينةوصلوا إىل الصني برا عن طريق أسيا الصغرى وما يسمى حاليا بتركستان، فقد الق

ويؤكد الباحث الصيين بدر الدين حي من دراسته للمباين التارخيية املوجودة يف الصني ما جاء يف املصادر التارخيية، على .
غ فان(أن املسلمني العرب والفرس كانوا يعيشون يف القرون الثامن والتاسع والعاشر امليالدية، يف حملة خاصة م تعرف ب

، يرأسها شيخ ينتخب من قبل املسلمني، ويتوىل األمور باسم امللك، وكان _وهي كلمة صينية تعين حملة األجانب _ ) فنغ
من أهم وظائفه النظر يف أمور التجار املسلمني، ومجع اخلراج واإلتاوات اليت جيب على التجار األجانب دفعها للسـلطة  

قفزة واسعة خالل القرنني الثالث والرابع عشر امليالديني ، أي أبان حكم أسرة  حقق الوجود العريب يف الصني) .٥(الصينية
كـان  . ، وذلك لدخول عناصر جديدة إىل جاليات التجار العرب)م١٣٦٨-١٢٧١/هـ٧٧٠-٦٧٠(أسرة يوآن املغولية

جتاري أو سياسي  وجدوا أمامهم فرصة لبسط نفوذ ممنمنهم إضافة للتجار، عدد من اجلنود و اإلداريني والعلماء والدعاة 
على  كثافة _ الذي زار الصني يف اية حكم أسرة يوآن _ويؤكد الرحالة املغريب ابن بطوطة ).  ٦(أو ديين يف أحناء الصني

كما ويدعم هذا ) . ٧(كثافة الوجود العريب فيها، وال سيما يف املدن الساحلية اليت كانت التجارة العربية قد ازدهرت فيها
والسؤال املطروح ما هي أهم السياسات اليت تبناها املغول وكان هلـا دور  .)٨(يل ماركو بولو هذا القول، الرحالة االيطا

تكمن اإلجابة عن هذا التساؤل يف سياسات املغول الدينية واالقتصـادية والعسـكرية    مؤثر يف الوجود العريب يف الصني ؟
:  هذا البحث دراسة أهم معـربين أوهلمـا  وسوف يتوىل. واإلدارية اليت شكلت معابر نشطت حركة العرب إىل الصني 

أمـا  .سياسة التسامح الديين عند املغول ، وثانيهما اهتمامهم بتنشيط احلركة التجارية على امتداد القارة األسيوية بأكملها
فترة الـيت  وخاصة يف ال  )٩(فيما يتعلق بسياسة املغول الدينية، فقد كان املغول يف بادئ أمرهم يدينون بالديانة الشامانية 

ولكنهم بعد أن فرضوا سيطرم العسكرية على الصني وبالد ما وراء النهر والعراق . سبقت توحدهم بزعامة جنكيزخان
ومع أن واقع احلـال  . وإيران، بدأوا يتحررون من هذه الديانة تدرجييا نتيجة احتكاكهم بشعوب أخرى ترتقيهم حضاريا 

غلوب، إال إن املغول خالفوا هذا الواقع بتأثرهم حبضـارة الرعايـا املغلـوبني    حيتم إحالل حضارة الغالب على حضارة امل
أما فيما خيص حيام الدينية فيبدو أن عقائدهم قد انزوت نتيجة املـؤثرات الدينيـة   .)١٠(والسيما يف سياسام اإلدارية

                                                
على الساحل  سرياف مدينةمن اختذ . امليالدي  التاسع/عاش يف القرن الثالث اهلجري،رحالة وتاجر فارسي: سليمان التاجر السريايف)١(

ملعرفة . وهي سفره اىل اهلند والصني للمتاجرة  ووصفه الدقيق هلذه الرحلة ـ،ال يعرف عنه إال قصة وحيدة. الشرقي من اخلليج العريب مقرا له 
ة، اجلغرايف العريب، ترمجة صالح الدين هاشم، مطبعة جلنة التأليف والترمجة، جامعة الدول العربي األدبكراتشكوفسكي، تاريخ : املزيد انظر

 ١٩٦٣القاهرة

 ١٤،  ص١، ج١٩٤٥السريايف، احلسن، سلسلة التواريخ، منشورات دار البصرة، بغداد)٢(

 ١٦بدر الدين حي، تاريخ املسلمني يف الصني، ص)٣(

 ١٦املصدر نفسه، ص)٤(

 ١٨املصدر نفسه، ص)٥(

 ١٣٤-١بدر الدين حي، العالقات بني العرب والصني، : ملعرفة املزيد انظر)٦(

 ١٣٣، ص٤م، م١٩٩٧حتقيق عبداهلادي التازي، أكادميية اململكة املغربية، الرباط ،ابن بطوطة رحلةحممد بن عبداهللا اللتواين، وطة، ابن بط)٧(

 ٣٦،  ص٢ماركوبولو، رحالت ماركوبولو، ج)٨(

 ١٩٩٨رسالة املشرق، جامعة القاهرة ، جملة "املعتقدات الدينية عند املغول حىت اية عصر جنكيزخان"، حممد ونعمان، جربانالعمادى و)٩(

 ١١٥، ص٢٠٠٠اقبال، عباس، تاريخ املغول، امع الثقايف، ابوظيب)١٠(
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ينـة ذوي الثقافـات كاملسـلمني    اإلسالمية واملسيحية والبوذية ، حيث كان جنكيزخان يظهر ميال حنـو األقـوام املتد  
، ويقف موقفا حمايدا من أتباع الديانات )٣(ولعل هذا ما حدا به ليتبىن سياسة التسامح الديين. )٢(والصينيني)١(واالويغور

الديانات األخرى، سواء كان ذلك بني قبائل املغول أو اجلماعات الوافدة على بالد املغول أو سكان املناطق اليت خضعت 
كما انه مل يتأثر بديانة قبيلته الشامانية وال بديانة زوجته املسيحية، ومل جيعل لقوم أو أتباع ديانة اعلي من . لسيطرة املغول 

ورث أباطرة املغول يف الصني سياسـة  . )٤(اآلخرين، أي انه تعامل مبنطق رجل الدولة السياسي املتحرر من أي تأثر ديين
املؤثرات العربية اإلسالمية "باحث امحد اجلوارنة هذا املوضوع يف حبثه عن وقد عاجل ال. جنكيزخان يف التعامل مع األديان

، ومنهنستشف األثر االجيايب الذي عكسته سياسة املغول الدينية على " على شعوب الصني يف عهد إمرباطورية يني املغولية
قارباً  إسالمياً مغولياً، نـتج عنـه   الوجود العريب يف الصني، حيث ذكر أن سياسة تسامح املغول جتاه األديان، أحدثت  ت

ازدياد أعداد املسلمني العرب واإليرانيني يف الصني، وارتباط الكثري منهم مبواالة العرش املغويل وتقدميهم خدمات عـززت  
إضافة لذلك، تؤكد كتابات ابن بطوطة على أن تساهل املغول مع األقوام األخرى ، زاد )٥(الدولة املغولية ووطدت كياا

ن تواجد املسلمني يف املدن الصينية، وقد رافق ذلك زيادة يف أعداد املساجد والزوايا اخلاصة يف تدريس تعاليم الدين زاد م
رغم وجودهم داخل أراضي اإلسالمي واللغة العربية ، كما منح املسلمني احلق يف إدارة شؤوم وفقا للشريعة اإلسالمية 

أن سياسة التسامح الديين اليت تبناها املغول كانت من أهم املعابر اليت سـهلت  خنلص من ذلك . )٦(اإلمرباطورية املغولية
انتقال املسلمني عربا كانوا أو فرسا إىل الصني، كما أا مكنتهم من تنظيم حال جاليام وفقا لتعاليم الـدين اإلسـالمي   

ملغول يف دعمها لتكون معززا للوجود العريب ومن أهم املعابر اليت ساهم ا .متحررين بذلك من سطوة الديانة الوثنية عليهم
فمن الثابت أن حركة التجارة  يف تلك القارة قد تـأثرت اىل حـد كـبري    . يف الصني حركة التجارة يف القارة األسيوية

وميكن القول أا نشطت عما كانت عليه من قبل ، فقد كان االتصال الربي والبحري بـني  . باالحتالل املغويل للمنطقة
ضعيفا بسبب االضطرابات السياسية يف تلك املنطقة اليت تقاسم حكمها _ قبل السيطرة املغولية عليها_أسيا وغرا شرق 

وبعـدما هـدأت   . وملا متكنت القوة املغولية من السيطرة على البالد األسيوية من شرقها إىل غرا). ٧(عدد من الدول 
ختريب للمباين والعمائر وتفشي لألمراض واألوبئة نتيجة قتل املغول ألعداد عاصفة احلمالت العسكرية املغولية مبا محلته من 

، كان ال بد للحياة أن تعود إىل سابق عهدها ، متضمنة احلركة التجارية اليت وجدت يف )٨(غفرية من سكان تلك املناطق
ويشهد ابن . مناطق حكمهم يف األوضاع اجلديدة حمفزات سهلت حركتها أمهها، األمن واالستقرار الذي فرضه املغول يف

أن بالد الصني آمن البالد، وأحسنهاحاال للمسافرين، الن اإلنسان يسافر منفردا مسرية تسعة أشهر، وتكون " بطوطة على 
بتبين املغول سياسة احلكومات الصينية السابقة فيما خيـص  _ أيضا_ويشيد ) . ٩"(معه  األموال الطائلة، فال خياف عليها

                                                
، ١اجلويين، تاريخ جهانكشاي، ج:  ملعرفة املزيد انظر. قوم من الترك، كانوا يقطنون املناطق الواقعة مشال شرقي تركستان: االويغور)١(

 ٧٥ص

 ١٠دينية عند املغول حىت اية عصر جنكيزخان، ص، املعتقدات الجربانالعمادى و)٢(

ومن اجلدير بالذكر ان املغول مل مييزوا بني األقوام وفقا العتبارات  دينية حىت يف .نقصد يف التسامح الديين عدم متييز دين على آخر )٣(
محدى، : انظر. ومذاهبهم أدياملتعذيب على خمتلف اليت غزاها املغول صنوفا خمتلفة من التدمري والقتل والنهب، وا األقوامغزوهم، فقد عانت 

 ٢٨٨حافظ امحد، الدولة اخلوارزمية واملغول، دار الفكر العريب، ص

 ٩، املعتقدات الدينية عند املغول حىت اية عصر جنكيزخان، صجربانالعمادى و)٤(

املغولية يف القرنني الثالث والرابع عشر ) يني(امرباطورية على شعوب الصني يف عهد  اإلسالميةاجلوارنة، امحد حممد، املؤثرات العربية )٥(
 ١٧٧-١٤٨، ص٢٠٠٣كانون الثاين - أيلول، دمشق ٨٤-٨٣يني، جملة دراسات تارخيية، العددان دامليال

 ١٤٦-١٣٣، ص٤ابن بطوطة، م ابن بطوطة، رحلة)٦(

 ٩١- ٦١، صيف التاريخاملغول  ،الصياد)٧(

 ١٢٠-١١٦ص، ١اجلويين، تاريخ جهانكشاي، ج)٨(

 ١٣٤، ص٤، رحلة ابن بطوطة، مابن بطوطة)٩(
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عليه حـاكم  "على الفنادق، حيث كان الترتيب يف ذلك الوقت قائم على وجود فندق يف كل منطقة جتارية نظام املراقبة 
يسكن به يف محاية من الفرسان والرجال، فإذا كان بعد املغرب أو العشاء اآلخر، جاء احلاكم إىل الفندق ومعه كاتبـه،  

باب الفندق عليهم، فإذا كان الصبح جاء ومعه كاتبـه،   فكتب أمساء مجيع من يبيت به من املسافرين، وختم عليها وأقفل
فدعا كل إنسان بامسه وكتب ا تفسريا، وبعث معهم من يوصلهم إىل املرتل التايل له، ويأيت برباءة من حاكمه أن اجلميع 

ا حيتاجه املسافرون ويف هذه الفنادق مجيع م. قد وصلوا إليه، وان مل يفعل، طالبه به، وهذا العمل يف كل مرتل ببالد الصني
  )١"(من االزواد واللوازم

ومن السياسات اليت اتبعها املغول وكانت حمفزا للحركة التجارية، منع التجار من الوقوع يف الفساد، فقد أورد ابـن  
املستوطنني، او التاجر املسلم اذا قدم على بلد من بالد الصني، خري يف الرتول عند تاجر من املسلمني " بطوطة ما مفاده ان

فإن أحب الرتول عند التاجر، حصر ماله وضمنه التاجر املتوطن، وانفق عليه منه باملعروف، فإذا أراد السـفر،  . يف الفندق
حبث عن ماله، فان جمد شيء منه قد ضاع غرمه التاجر املستوطن الذي ضمنه، وان أراد الرتول بالفنـدق، سـلم مالـه    

ويقولـون ال  . واما انفاق ماله يف الفساد فشيء ال سبيل إليه. ي له ما حيب وحياسبهلصاحب الفندق  وضمنه وهو يشتر
كما نلمس اهتمام خانات املغول أنفسهم بتنشـيط  . )٢"(نريد أن يسمع يف بالد املسلمني أم خيسرون أمواهلم يف بالدنا

طرق التجارية القدمية، وأقام طرقا أخـرى  حركة التجارة يف بالدهم، فمما تذكره املصادر أن قوبيالي خان أمر بتمهيد ال
جديدة، زودها حبراسة قوية لتوفري األمن للقوافل التجارية، ولعل اهتمام قوبيالي خان بالتجارة مع البالد اإلسالمية كان 

ن قوبيالي نفهم مما روى رشيد الدين اهلمذاين، أنه على الرغم من أ) . ٣(الدافع الرئيس وراء تغيريه لسياسته جتاه املسلمني
قوبيالي خان كان قد بدأ حكمه بتقريب املسلمني إليه واحترامه لتعاليمهم، إال أنه بعد عدة سنوات مضت من حكمـه،  
انقلب عليهم بسبب وشايات قيل ان مصدرها مجاعة من املسيحيني، تسببوا بانتزاع قرار رمسي من اخلان األعظم يقضـي  

هم من ذبح احليوانات وفقا ملقررات الشريعة، وقتل كل من خيالف ذلـك  مبنع املسلمني من إقامة الشعائر اإلسالمية، ومنع
أثارت هذه السياسة العدائيــة املناوئــة لتجارة البالد العربية واإلسالمية مع بالد الصني، تأثريا . )٤(وال ميتثل للقانون

ملغـول واملسـلمني العـرب    تأثريا سلبيا على مصاحل دولة املغول إذ تعطلت تلك التجارة ، وبدأت مظاهر القطيعة بني ا
واإليرانيني تأخذ شكال غاية يف اخلطورة، أثر على حجم الفوائد املالية من عوائد التجارة اإلسالمية املغولية ، وقـد أدرك  

، وال سيما بعد أن ) ٥(قوبيالي اخلسارة الكبرية اليت حلقت حبكومته بسبب تلك القيود الصارمة اليت فرضها على املسلمني
اجلنوبية، وتوقف حركة التجارة القادمة من إيران العـراق  -ت املسلمني من الصني اىل جزر اهلند الشرقيةأن زادت هجرا

هذا اضطره إىل التراجـع عـن   ) . ٦(ومصر، وتوقف القوافل التجارية اإلسالمية يف املوانئ اهلندية دون املرور إىل الصني
مني ، وبسبب إصراره على إعادة العالقات بينه وبينهم إىل سـابق  قراراته واحد تلو األخر، يف حماولة منه السترضاء املسل

  )٧(يتسع ملائة ألف مصلي) بكني(عهدها من التسامح واالحترام املتبادل، بىن قوبيالي مسجدا يف مدينة خان باليق
وذلك بزيـادة  خنلص مما سبق إن اهتمام املغول بالتجارة كان من أهم العوامل اليت عززت الوجود العريب يف الصني ، 

 .عدد التجار العرب، وتقويه مركزهم يف تلك البالد
واجهت الدراسة أثناء حبثها عـن حـال   :الواقع احلضاري للجاليات العربية يف الصني خالل احلكم املغويل عليها: ثالثا

مل عـن الواقـع   تكمن يف قلة املصادر اليت مل تسعف يف تشكيل تصورا واضح املعـا : أوالمها.العرب يف الصني معضلتني 
                                                

 ١٣٤-١٣٣، ص٤، ماملصدر نفسه)١(

 ١٣٣، ص٤، ماملصدر نفسه)٢(

 ٢١٩-٢١٨، ص يف التاريخ املغول ،الصياد)٣(

 ٢٩٠-٢٨٩،ص)تاريخ خلفاء جنكيزخان(اهلمذاين، جامع التواريخ)٤(

 ٢٩٠، صاملصدر نفسه)٥(

 ٤٩م، ص١٩٩٨الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت هويدى، فهمي، اإلسالم يف الصني،  )٦(

 ١٦٢- ١٦٠على شعوب الصني، ص اإلسالميةاجلوارنة، املؤثرات العربية )٧(
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احلضاري للجالية العربية يف الصني، باستثناء بعض املعلومات اليت قدمها ابن بطوطة خالل حديثة عن زيارتـه للصـني،     
مل تتحدث عن حـال  _ ومنها رحلة ابن بطوطة_ إن املصادر التارخيية:وثانيها. إضافة إلشارات متناثرة يف مصادر أخرى

وبعد البحث تبني أن ربـط املصـادر   . ان ما دونته خيص اجلاليةاإلسالمية بشكل عام اجلالية العربية بشكل خاص، بل ك
إمنا يعود ملوقف املغول من العرب، حيث عـدت  _بشكل عام_التارخيية للجالية العربية ضمن حديثها عن اجلاليةاإلسالمية

كومة املغولية بإقامة مناطق خاصة للجاليات، احلكومة املغولية اجلالية العربية جزءا من اجلاليةاإلسالمية، فعندما مسحت احل
يشـمل القسـم   . مشلت اجلالية اإلسالمية بكل من محل اسم مسلم، وكان املسلمون يف الصني ينقسمون إىل ثالثة أقسام

ونعين بالثاين املسلمني من شىت القوميات يف آسـيا الوسـطى   . األول العرب والفرس الذين أتوا إىل الصني ملزاولة التجارة
الذين أرغمهم املغول على االنضمام جليشهم يف محلتهم على الصني، أما مسلمو القسم الثالث فهم أبناء قومييت االويغـور  

وهذا يعين أن العرب يف الصني مل يعيشـوا  ). ١(والقازاق وغريمها من األقليات يف منطقة شينجيانغ الذين آمنوا باإلسالم
وهـذا يعنيـإن   ). فانغ فنغ( بل عاشوا معهم مبا يسمى . هم من قوميات أخرىمنفصلني عن غريهم من  املسلمني الذين 

يقدم ابن بطوطة .وصف حياة اجلاليةاإلسالمية يف الصني يعكس بالضرورة تصورا عن الواقع احلضاري للجالية العربية فيها 
ملسلمني كانوا إبان حكم أسرة نستخلص منها أن ا).فانغ فنغ( يف رحلته معلومات مفيدة تصف التنظيم الداخلي ملا مسي 

يوان للصني يتجمعون يف مدن الصني الكربى داخل أحياء خاصة م يتوسطها مسجد جامع حييط بـه بيـوت التجـار    
، حيـث  ) ٢) (كنسـا (ويظهر هذا جليا يف حديث ابن بطوطة عن اجلاليةاإلسالمية يف مدينة اخلنسا. املسلمني وأسواقهم

وهي ذا " حسنة وأسواقها مرتبة كترتيبها يف بالد اإلسالم، وا املساجد واملؤذنون "كانت يذكر أن بلده املسلمني فيها 
وهذا يؤكد علىأن حكومة الصني كانت تتـرك للجاليـات   ) . ٣(التنظيم املعماري متاثل تنظيم املدن يف البالد اإلسالمية

ة إسالميةموجودة يف مدن الصني، جيب أن يكون ويؤكد ابن بطوطة على أن كل جالي.أحقية تنظيم مناطقهم وفقا لفنوم
هلا رئيس يرجع إليه املسلمون يف أمورهم يسمى بشيخ اإلسالم، يسانده قاضي يقضي بني مسلمي اجلالية،إضـافة لكبـار   

ويصور حديث ابن بطوطة عن اجلاليةاإلسالمية يف مدن زيتون وصني كـالن وقنجنفـو   . التجار من أهل العلم والدين 
انه التقى بشيخ اإلسالم فيها وكـان آنـذاك   ) ٤(فيقول يف زيارته للجالية اإلسالمية يف مدينة زيتون. ذا احلال واخلنسا ه

الشيخ كمال الدين عبداهللا األصفهاين ، وقاضيها تاج الدين االردويلي، يرافقهم عدد من كبار الشخصيات كالشيخ برهان 
ي ميزه ابن بطوطة عن غريه حلفظه القـران الكـرمي وإكثـاره مـن     الدين الكازروين والتاجر شرف الدين التربيزي الذ

كما نلتمس مما رواه ابن بطوطة عن حرص التجار املسلمني يف مدينة زيتون على دفع زكاة أمواهلم ملن يأتيهم ). ٥(تالوته
اء يف حديثه عن مدينـه  وج). ٦(قادما من بالد اإلسالم، مدى التزام اجلاليات اإلسالمية يف الصني بتطبيق تعاليم اإلسالم

أنه يف إحدىجهاا بلدة للمسلمني فيها املسجد اجلامع وزاوية وسوق، وكان شيخهم آنذاك أوحد الدين )٧(صني كيالن
الستقبال جاليتها له ) ٦٤) (٩(ويتجلى إعجاب ابن بطوطة يف حال اجلالية العربية يف مدينة قنجنفو) . ٨(الدين السنجاري

ء مواطن من مواطنيه املغاربة يسمى قوام الدين السبتـــي، وكان على درجـة  جاليتها له استقباال حفيا ، ولفرحه بلقا
                                                

  chinatoday.com.cn.، جملة الصني اليوم، نقال عن موقعها االلكتروين"احلوار احلضاري الصيين العريب" يل هوا لينغ، )١(

 ١٤٥،  ص٤من رحلة ابن بطوطة ، م) ٧٥(هامش : انظر). Hang-zhon(يف الوقت احلاضر باسمتعرف : مدينة اخلنسا)٢(

 ١٤٦-١٤٥، ص٤، رحلة ابن بطوطة، مابن بطوطة)٣(

 ١٢٥، ص٤من رحلة ابن بطوطة ، م) ٣٥(هامش : انظر). Quan-zhou(تعرف يف الوقت احلاضر باسم: مدينة زيتون)٤(

 ١٣٥، ص٤، رحلة ابن بطوطة، مابن بطوطة)٥(

 ١٣٥ـ ص٤املصدر نفسه، م )٦(

 ١٣٧، ص٤من رحلة ابن بطوطة، م) ٦٠(اهلامش: انظر). Guang-zhou(، تسمى حاليا) صني صني(هي نفسها : صني كيالن )٧(

 ١٣٧، ص٤، رحلة ابن بطوطة، مابن بطوطة)٨(

وضم الفاء والواو، وتقع بني مدينيت الزيتون  ضبط ابن بطوطة االسم بفتح الفاء وسكون النون وفتح اجليم وسكون النون االخر: قنجنفو)٩(
 ١٤٣، ص ٤من رحلة ابن بطوطة، م)٧٠(هامش : انظر.واخلنسا
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وكان شيخ اإلسالم جلالية هذه املدينة هو الشيخ ظهري الدين . عالية من الثراء والتمكن يف بالد الكفر رغم بعده عن موطنه 
بطوطة أن شيخها وقاضيها كان الشيخ أفخر ، فيذكر ابن )٢(أما فيما خيص اجلالية اإلسالمية يف مدينة اخلنسا).١(القرالين

أفخر الدين ، وكان من كبار رجاالا أوالد عثمان بن عفان املصري، ولعثمان هذا زاوية وقف هلا أوقاف كثرية واليـه  
إن الوصف الذي الذي جاء يف بيان ابن بطوطة حلال اجلالية اإلسالمية ). ٣(يرجع الفضل يف بناء املسجد اجلامع يف البلده

ينة اخلنسا يف القرن الرابع عشر امليالدي، ال يعطي صورة صادقة عن حالة املسلمني فيها، وعن نظمهم االجتماعيـة  يف مد
ونفوذهم يف أسواق املدينة فحسب، بل تعكس تأثريهم الثقايف بني أبناء املدينة، وهذا يظهر يف قوله بأنه عندما دعاه أمـري  

وحني ذهبوا برفقه ابن األمـري يف  . مسلما، يذبح الذبائح على الطريقة اإلسالمية املدينة إىل وليمه يف بيته، استخدم طباخا
وهذا يدل على اعتياد الصينيون على مسـاع  )  ٤(رحلة حبرية استخدم مغنني صينيني وعرب وفرس، غنوا باللغات الثالثة

ولكنه ال يقدم ) صاحب الديوان(ى وظيفةويشري ابن بطوطة إىل وجود وظيفة يف جمتمع اجلالية اإلسالمية تسم .اللغة العربية
أي تفاصيل أو شرح عن هذه الوظيفة، باستثناء إشارةإىل بعض مهام متوليها،وأمهها تنظـيم االتصـال بالقـاآن وجتـار     

إن ابن بطوطة قصد بصاحب الـديوان اإلداري، الشـخص   :ويعلق حسني مؤنس على هذا املوضوع بقوله) . ٥(اجلالية
ويبدو ). ٦(رة اجلاليات األجنبية يف املوانئ، وهذه الوظيفة كانت معروفة يف البالد اإلسالمية من قبلاملسؤول عن تنظيم جتا

مسؤوال )  بوشيو قنع(ويبدو من معلومة وردت يف رحلة لدى الباحث الصيين جيانأن احلكومة املغولية عينت التاجر العريب 
وتكمن أمهية هذه املعلومة ليس فقط يف تأكيد ). ٧(فوجيانعن إدارة التجارة اخلارجية للجاليات يف مقاطعيت قوانغدونغ و

وجود وظيفة املسؤوالإلداري للتجار األجانب ضمن الوظائف اإلدارية اليت شغلها جتار اجلاليات يف الصني ، بل تكمن يف 
ن أهم موظفي احلكومة إبراز قوة الوجود العريب يف النظام اإلداري لدولة يوان املغولية ، فقد كان شاغل هذه الوظيفة يعد م

  )  .٨"(احتل منصبا كبريا يف حكومة يوان " قد ) بو شيو قنع(ويؤكد جيان ذلك بقوله أن التاجر العريب . 
كما ويعترب الباحث الصيين بدر الدين حي يف دراسته لنشاط املسلمني التجاري يف املوانئ الصينية أن وظيفة املراقبـة  

وكان وظيفة متوليه التفتيش علـى السـفن   ) زى به شيه(أحدثت نظاما جديدا يسمى على املالحة والتجارة البحرية قد
القادمة والذاهبة وجباية الرسوم على البضائع الواردة على اختالف قيمها، وكانت العادة أنس يتوىل هذه الوظيفة رجـل  

  )٩(مسلم من العرب او اإليرانيني له معرفة تامة بأوضاع التجارة البحرية وخفاياها
نستخلص مما سبق أن وجود العرب واملسلمني قد تصاعد يف الصني خالل مدة حكم املغول عليها، وظهر ذلكبتمتعهم 
بنظام داخلي خاص م منحته هلم احلكومة املغولية اليت مسحت هلم باختيار رجل من بينهم يسمى بشيخ اإلسالم ليكـون  

يفصل بني اخلصومات وفقـا لتعـاليم الشـريعة اإلسـالمية،      رئيسا عليهم يتوىل الشؤون الداخليةللحي، إضافة لقاضي
كمامسحت للتجار بناءأسواقا للتجارة ومساجداألداء الفرائض الدينية،إضافةإلقامة زوايا لتدريس علوم الدين واللغة العربية 

لى ارتفاع شأن ولعل يف وصف ابن بطوطة حلال املسلمني يف الصني خري شاهد ع. كزاوية الشيخ عثمان يف مدينة اخلنسا
ويف كل مدينة من مدن الصني، مدينـة للمسـلمني، ينفـردون    :"اجلاليات اإلسالمية يف ظل حكم أسرة يوان ، إذ يقول

  " بسكناهم، وهلم فيها املساجد القامة اجلمعات وسواها، وهم معظمون وحمترمون

                                                
 ١٤٣، ص٤، رحلة ابن بطوطة، مابن بطوطة )١(

 من هذه الدراسة) ٦٥(انظر اهلامش )٢(

 ١٤٦، ص٤، رحلة ابن بطوطة، مابن بطوطة )٣(

 ١٤٧، ص٤املصدر نفسة، م )٤(

 ١٣٣ص ،٤املصدر نفسة، م )٥(

 ٢٠٤ ، ص٢٠٠٣، دار املعارف، القاهرة)حتقيق ودراسة وحتليل(، حسني، ابن بطوطة ورحالتهمؤنس)٦(

 ٤١، ص٢ج ،جيان، تاريخ الصني)٧(

 ٢٤بدر الدين حى، تاريخ املسلمني يف الصني، ص)٨(

 .١٢٧، ص٤ابن بط وطة، رحلة ابن بطوطة، م) ٩(
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  الصينية-نظرة يف العالقات العربية
فقـد سـجلت   .)ولعله يعود اىل فترة ماقبل امليالد.تعود العالقات العربية الصينية اىل تاريخ قدمي جنهل حتديده بالضبط
منها؛ رحـالت استكشـافية قـام ـا كبـار      .الكتب الصينية امللكية عن االتصاالت الصينية العربية القدمية يف التاريخ

تشـانغ تشـيان ت   ( مثل رحلة.فيما ارسلتاىل البالد العربيةبعثات اخرى وصلت اىل العراق والشام والروم.شخصياتال
كانت هذه الرحالت فاحتة الطريق التجـاري بـني   .  )١(وصل اىل غرب اسيا) هام وودي(أرسله االمرباطور)م .ق١١٤

وهكذا استقبلت املواىنء العربيةالسفنالصينية املتجرة من الصني على وجه اخلصوص ومن  )٢( .الصني وغرب اسيا واوربا
  .على طــــواللساحل العريب يف مياه اخلليج ،وحبر العرب،واحمليط اهلندي،والبحر االمحر -جنوب شرق اسيا عموما 

ا؛ مــواىنء العــراق ان املــواىنء العربيــة املســتقبلة واملودعــة للســفن املتجــرة مــع الصــني كــثرية منــه
  .مثل؛احلرية،واالبلة،والبصرة،وبغداد

ــيين  ــال ص ــريب-ان أول اتص ــان      -ع ــة عثم ــد اخلليف ــود اىل عه ــالمية يع ــالل العصوراالس خ
وهذا هو تاريخ دخول االسالم اىل الصني يف نظـر  .)٣(،حينما قدمت بعثات اىل هناك)م٦٥١/هـ٣١(عام)رض(بنعفان

فكان اكرب جتمعام . )٤(م على حسب السجالت الرمسية٧٩٨بعثة حىت سنة  ٣٩مث توالت البعثات حىت بلغت .الصينني
  .)٥(تشو،ويانج تشو-يف مدن؛كانتون،وتسوان

كانت سفن الصني واهلند ((؛ان السفن الصينية مل تصل اىل االبلة فقط ،بل وصلت اىل احلرية فيقول)املسعودي(فيذكر
عربية وليست صينية ،كون أن أهل الصني حىت اخر القرن الثاين عشر  ورمبا كانت هذه سفنا.)٦( ))ترد اىل ملوك احلرية

ويقول الرواة انه عندما سـقطت  . وعن االبلة فاا متتعت مبوقع جتاري مرموق منذ القدمي.)٧(اليعرفون عدن أو سرياف
مية وحىت فتـرة  وهكذا استمرت يف العصور االسال. )٨(،وجدوا ا سفنا صينية)رض(االبلة يف يد العرب على عهد عمر

من هنا  )٩(عن تاجر من االبلة؛ ان سعر البضاعات وصل احيانا اىل مئات الدنانري الذهبية)) املسعودي"(فينقل.متأخرة منه
  .)١٠( ))وما من مركب يأيت من الصني أو اهلند اال وفيهآالف من الدنانري)((ابن بطوطة(هنا يقول 

  .رين،والبحريناما مواىنء اخلليج فمنها؛سرياف،وعمان،وصحار،ودا
                                                

  .٤٠،ص١٩٦٥الشعب،بكني،االستاذ فاز، موجز تاريخ الصني، دار نشر )١(
)٢  (www.darah.sa  
  .٢٨مصر،ص-عفاف مسعد العبد، دراسات يف تاريخ الشرق االقصى، ،دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع،االسكندرية.د )٣(
  .٢٠٠،الكويت،ص١٩٩٠شوقي عبدالقوي عثمان، جتارة احمليط اهلندي يف عصر السيادة االسالمية، عامل املعرفة،) ٤(
علي بن (املسعودي. ٦٦م،ص١٨٨٩املسالك واملمالك، مطبعة بريل،ليدن،) م٩١٣/هـ٣٠٠عبيداهللا بن عبيداهللا تويف حوايل (ابن خرداذبة) ٥(

،حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد،مطبعة )، مروج الذهب ومعادن اجلوهر)م٩٥٧/هـ٣٤٦احلسني بن علي ت  
مد عبدالقادر الكمايل،  رحالت أمري حبر العرب اىل جزر الشرق والصني،دار الشؤون اسراء حم.   ٣٤٩-٣٤٧،ص١م،ج١٩٤٨السعادة،مصر،

  .١٦٠م،ص٢٠٠١،بغداد،١الثقافية العامة،ط
  .١/١١٣املسعودي،مروج الذهب،) ٦(
ريدة،مطبعة جلنة التأليف متز،ادم،احلضارة االسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عصر النهضة يف االسالم،ترمجة حممد عبداهلادي أبو )  ٧(

  .١٩٤٧،٢/٣٧٥،بريوت،٢والترمجة والنشر،ط
نوفتس،يوليا اغناطيوس،تاريخ االدب اجلغراىف العريب،ترمجة صالح الدين غثمان هاشم،مطبعة جلنة التأليف والترمجة )  ٨(

  .١٩٦٣،١/٤٠والنشر،القاهرة،
  .١/١١٦املسعودي،مروج، )٩(
حتفة االنظار يف غرائب :،رحلة ابن بطوطة املسماة)م١٣٧٧/هـ٧٧٩ابراهيم اللوايت الطنجي تحممد بن عبداهللا بن (ابن بطوطة، )١٠(

  .١٩٢٨،١/١٠١االمصاروعجائب االسفار،املطبعة االزهرية،مصر،
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  .واىل جنوب اجلزيرة العربية كانت مواىنء؛عدن،وزبيد باليمن،والفرما مبصر،وينبع
بسوريا،لتنقل بصورة معكوسة بـرا اىل ـر   )اجلابية(ووصلت السفن التجارية الصينية اىل مواىنء البحر املتوسط عند 

  .)٢(التجارة الصينية اىل مكة لتباع يف بالد الروم كما وصلت.)١(الفرات مث بغداد واىل ر دجلة حىت االبلة مث اخلليج
  .وأبعد من ذلك،وصلت السفن الصينية اىل السواحل الغربية للشمال االفريقي

كانت سوقا يقصدها جتار -قبل بنائها عاصمة للعباسيني-فبغداد.وفيما خيص العراق،فقد ارتبط بعالقات متينة مع الصني
فكانوا ذا )بغ(وكان اسم ملك الصني ((ويف هذه املناسبة يقول ياقوت احلموي.ح الواسعاهل الصني بتجارام فريحبون الرب

  .)٣( ))بغ داد،أي ان هذا الربح الذي رحبناه من عطية امللك: انصرفوا اىل بلدهم قالوا
يجية لقد شهدت العالقات العربية الصينية تطورا ملحوظا بعد بناء بغداد،خصوصا واا بنيت على شبكة طرق سـترات 

هذه دجلة ليس بيننا وبني (( وكان اخلليفة ابو جعفر املنصور ينظر اىل هذه املسألة بعني اخلبري االقتصادي،فيقول.برا وحبرا
ومن اجلدير بالذكر ان املنصور استمع قبل الشروع بتأسيس املدينة اىل اراء .)٤( ))الصني شىء، يأتينا منها كل ما فيالبحر

فأثنوا عليه  حبسن اختيار . )٥( ...))وجتيئك املرية من الصني واهلند(( شاروا عليه  بقوهلماراء ذوي اخلربة واالختصاص،فأ
يصـف  .وبالفعألصبحت التجارة الصينية رائجة ببغداد.اختيار املكان واا ستكون حمطة استقبال لبضائع الشرق االقصى

ال هلا سوق خضري،وهي معـدن طرائـف   وطريق يف السوق اليت يق((املكان الذي كانت فيه البضائع الصينية ) اليعقويب(
 .)٦( ))الصني

  :الدعم احلكومي الصيين والعريب للتجارة املتبادلة
لقد شجعت احلكومات املتعاقبة سواء يف الطرف االسالمي أو الصيين،التجار وقدمت هلم تسهيالت طيبـة يف هـذا   

  .الشأن
نعمـت الصـني   )١٧( )٧( )م٩٠٧-٦١٨تانج (اسرة ومن اجلدير بالذكر؛انه كانت حتكم الصني يف الفترة االموية 

 . خالهلا بأمن وسالم،انعكست على العالقات التجارية بني الصني والبالد االسالمية
ويف ايام مـروان بـن احلكـم    . )٨(وبناء على ماذكر،فقد  شهد عهد اخلليفة معاوية وصول بعثات عربية اىل هناك 

احتكاكا مباشرا بني الطرفني حني وقفت طالئع جيش املسـلمني علـى   كما شهد عهد الوليد .)٩(ارسلت بعثة اخرى 
على حدود الصني الغربية، حتت قيادات االمريين قتيبة بن مسلم الباهلي وحممـد بـن   )  كاشغر(ابواب الصني عند مدينة 

  )١٠(القاسم الثقفي

                                                
  .٧/١١٦م،١٩٧٦،بريوت، ٢علي،جواد،املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم،دار العلم للماليني،ط )١(
  م.ن )٢(
  .١/٣٣١م،١٩٥٧،معجم البلدان،دار صادر للطباعة والنشر،بريوت،)م١٢٢٨/هـ٦٢٦شهاب الدين ياقوت بن عبداهللا ت(ياقوت احلموي، )٣(
- ١٩٦٠،القاهرة،٢،تاريخ الرسل وامللوك،حتقيق حممد أبو الفضل ابراهيم،مطبعة دار املعارف،ط)م٩٢٢/هـ٣١٠حممد بن جريرت(الطربي، )٤(

  .٣/٢٧٢م،١٩٦٩
  .١٩٦٦،١٢/٣٧- ١٩٦٥دار بريوت،- ،الكامل يف  التاريخ،دار صادر)م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(ثري،عزالدين علي بن أيب الكرم الشيباينابن اال )٥(
  .١/٩م،١٩٥٧،كتاب البلدان،املطبعة احليدرية،النجف،)م٨٩٧/هـ٢٨٤ت(اليعقويب،أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن واضح )٦(
 لعريب وأثرها يف احلياة االقتصادية  اخلريو،رمزية عبدالوهاب،جتارة اخلليج ا )٧(

  .٧٠،ص١٩٨٧،بغداد،١يف منطقة اخلليج العريب منذ صدر االسالم حىت اية القرن الرابع اهلجري،طبع دار الشؤون الثقافية العامة،ط
  .٣٤٧-٣٤٦م، ص٢،١٩٧٩فيصل السامر،السفارات العربية اىل الصني يف العصور الوسطى االسالمية،  جملة اجلامعة املستنصرية،العدد  )٨(
  م.ن )٩(
  .٥٨،ص١٩٣٢،فتوح البلدان،اعتناء رضوان حممد رضوان،املطبعة املصرية،االزهر،)م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(البالذري،امحد بن حيىي بن جابر )١٠(
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فيشار .لخالفة االموية أو العباسية ملجأ للفارين واملعارضني ل) كوا بعيدة(ومن جانب اخر اصبحت االراضي الصينية 
اىل وصول بعض أبناء العلويني اىل هناك،فتعلموا اللغة الصينية ،وأصبحوا وكالء جتاريني للعرب والصـينيني علـى حـد    

  .)١(مما ساعدوا على انسياب التجارة بشكل جيد.سواء
  .)٢(سومطرة،وجزر النيكوباروهكذا وجدت جاليات عربية جتارية يف مدن؛الزيتون،وهانج شو،وكالبار،ومشال 

فوصـلوا بـرحالم اىل   .ويف العصر العباسي قامت اخلالفة ببغداد بدعم النشاط التجاري خاصة بعد بنـاء بغـداد  
يف الوقت ذاته ميز الصينيون،االمويني عن العباسيني فـأطلقوا  ).أيب لو(فيما دعا الصينيون اخلليفة العباسي االول بـ.الصني

ان هذه التسمية ليست  )٣( )ذوي املالبس السوداء(،يف حني مسوا العباسيني بـ )ي املالبس البيضاءذو(على االمويني بـ
  .فراية وشعار العباسيني هو اللون االسود.ليست بعيدة عن واقع احلال

ففي عهـد اخلليفـة   .وواصل العباسيون سفارام وهداياهم اىل احلكومات الصينية املتعاقبة طيلة عهود اخللفاء االول
وظلت مستمرة طيلة عهود املنصور .)٤(اىل امرباطور الصني)جواد عريب ٣٠(نصور وصلت ثالث سفارات ومعها هداياامل

لتثبيـت  )تـانج (وقدم العباسيون ،كما ذكر أحد املؤرخني احملدثني، معونة عسكرية السرة .  املنصور واملهدي والرشيد
لتجار العرب يف العصر العباسي قد جاوزوا جزيرة ؛ان ا)هـ٣٦٤ت( وأفاد املسعودي. )٥(حكمهم أثر املعارضة الصينية

  )٦(سيالن،وجابوا البحار الواقعة على سواحل اهلند،وأخذوا يقومون برحالت طويلة حىت وصلوا اىل الصني
فعاملتهم معاملة طيبة وعينت هلم حكاما مسـلمني  .ومن جانب احلكومة الصينية،فاا قدمت تسهيالت للتجار العرب

فـذكرت  . )٧(،كما مسحت هلم بأقامة شعائرهم االسـالمية )الشريعة االسالمية( القانون االسالميحلل مشاكلهم وفق 
  )٨(املصادر عن اقامة الصلوات،وخطب اجلمعة،والسماح للخطيب املسلم بالدعاء خلليفة املسلمني على املنرب

بناء على طلـب التجـار   ) شومنج (و)هانج شو(ويف سياق اخر،انشأت احلكومة دواوين للتجارة البحرية يف ثغري 
  .)٩(االجانب لتوفري أسباب راحتهم

ونتيجة للرعاية والدعم الذي قدمته احلكومات الصينية من جانب،واخلالفة االسالمية من جانب اخـر،ان ازدهـرت   
أحد  لذلك يقول.وانتظمت احلركة التجارية بني الطرفني،وعلى وجه اخلصوص منذ النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري

وهذا اليعين عدم تعرضـها  .املؤرخني احملدثني؛ان السلع الصينية الواردة اىل بغداد كانت كبرية، كون الطرق مأمونة نسبيا
كما كان من الطبيعي ان  تظهـر امسـاء يف عـامل     )١٠(للقرصنة البحرية،مما تؤدي أحيانا اىل ارتفاع أمثان السلع ببغداد

فيشار يف هذا الصدد اىل ..يف الوقت ذاته،نشروا االسالم يف كل مكان كانوا حيلون به علما بأن هؤالء كانوا دعاة.التجارة
  .ابراهيم بن اسحق الصيين،وهو من الكوفة،كان يتجر اىل الصني،فنسب اليها ،وغريه ممن سريد ذكرهم يف ثنايا هذا البحث

  :الصادرات العربية اىل الصني

                                                
  .٧٠اخلريو، )١(
)٢ (HASAN,CHAN   JU-KUO,P.101  
  .١٩٥٠،٣٨،مكتبة النهضة املصرية،١،ط))العالقات بني العرب والصني((الصيين،بدرالدين، )٣(
  .١٩٥٢،٢/٤٢١،بريوت،٢،ترمجة ادور جرجي وجربائيل جبور،دار الكشاف،ط)املطول(حيت،فيليب،تاريخ العرب. ٣٥٥م،.السامر،ن )٤(
  .٣٩- ٣٨الصيين، )٥(
  .١١٣اخلريو،.١/١٠٤مروج الذهب، )٦(
  .٦٦،ص١٩٤٢مينورسكي،لندن،.املروزي،يف الصني والترك واهلند،نشره وترمجه وعلق عليه،ف )٧(
السريايف،سليمان .٧،ص١٩٣٨حتقيق سوفاجييه،ذيل رحلة سليمان التاجر،باريس،)م٨٨٠/هـ٢٦٧ت(السريايف،أبو زيد احلسن )٨(

  .١٤اهلند،سلسلة التواريخ،باريس،ص،رحلة اىل الصني و)م٨٥١/هـ٢٣٧ت(التاجر
)٩(chau   ju-kua,pp.٢٠-١٩  
  .٢٠٨أسواق بغداد،ص)  ١٠(
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 والورس، والكندر، )١( )املستورد من منطقة البلطيق(الفصوص الصقليب والكهرب. ومنها؛العاج املستورد من افريقيا
والتمور واملناديـل   ،)اهلندي والسرندييب(والياقوت والكافور، وقرن الكركدن، ،)احلنتو(والعقيق اليمين،ودرف السالحف

،واالقمشـة  )اجليـد (خللـيج والنبيذ والرصاص العراقي،ودهن البنفسج،وماء الورد،واحلناء،وثياب الكتان الرفيعة،ولؤلؤ ا
  )٢()شائعة االستعمال(اخلشنة

اشتهرت الصني بتصديرها ملادة املسك،وهو أجود أنواع املسك العاملية يومئذ من :الصادرات الصينية اىل البالد العربية
وشبيهه )٤(بالصني عرف جتاريا باملسك القنباري)قنبار(على أن هنالك نوع منه خمصوص مبنطقة  )٣(حيث رائحته الفواحة

ويضاف اىل ماذكر من الطيب مادة العود،والـذي   .)٥(وشبيهه بالشهرة مسك التبت،نسبة اىل منطقة التبت)٤(القنباري
ان تلك االنواع العطرية كانت تصـل املـواىنء العربيـة     .)٦(العود،والذي يستخدمه العرب يف التزيني،وصناعة االدوية

فكانـت مدينـة   .بصناعة اخلزف والفخاروغين عن البيان، فقد اشتهرت الصني والزالت .)٧(يف؛عمان،والعراق،وفارس
كما استوردت البالد  )٨( )العضائر(الصيين تصدر الفخار الذي كانت تصنع منه االواين،وكان يطلق عليه) الزيتون(وميناء

أما احلريرالطبيعي،  فهو ليس أقل شهرة من املواد املصـدرة السـابقة اىل الـبالد    . )٩(البالد االسالمية السجاد الصيين
اذ كانوا يرسلونه مع قوافل اجلمال على طريق احلرير القدمي،الذي ميتد  )١٠(بأنه كان يباع يف كل أحناء العامل علما.العربية

وحقيقة االمر ان الطريق البحري كـان   )١٢(من هنا مسي بطريق احلرير الربي أو طريق العطور الربي )١١(حىت بغداد
فضـال عـن طـول    . )١٣(للصـوص وقطـاع الطـرق   أكثرضمانا من الطريق الربي،لتعرض سالكي الطريق االخري 

الطريق،وخصوصا مع العراق،اذ كانت الرحلة طويلة،وكثريا ما أغلقت احلكومة الصينية الطرق املؤدية اىل الصني للحد من 
ان بعض التجار يأتون من مسرقند اىل البصـرة ،مث يبحـرون باجتـاه    (( ولذلك يقول املسعودي.  )١٤(أي تغلغل أجنيب

خالل رحلته اىل خوارزم،ان جتارة من حرير وأمتعة وماسواها مـن بضـائع    )١٦( )ابن بطوطة(ورأى  )١٥( ))الصني
وهي اخر أعمال جالل الدين سنجر بن خوارزم شاه ملك خوارزم وخراسان ومـاوراء  )اطرار(الصني،وصلت اىل بلدة 

مر ذكرها،فهناك مواد جتارية التقـل   ففضال عن الصادرات ذات الشهرة ،واليت.ان قائمة الصادرات الصينية طويلة.النهر
ومنـــها؛اللبود،والورق،والطواويس أنـــواع الطيـــور،والرباذين وحيوانـــات .شـــأنا عـــن ســـابقاا

 والسوج،والسـمور،  والكيخـاو،  الفرنـد،  كما كانت تأيت من الصني عرب البحـر؛ .)١٧(اخرى،واملداد،والدارصيين

                                                
  .١/٢٨٧مروج الذهب،) ١(
  م.ن )٢(
  .٧٠املسالك واملمالك البن خرداذبة،) ٣(
  .٣٦٥البلدان،لليعقويب،ص) ٤(
  .١١٩./١٧م،ص١٩٣٢،التبصر بالتجارة،نشره حسن حسين عبدالوهاب،دمشق، )هـ٢٥٥ت(اجلاحظ،عمرو بن حبر ) ٥(
  .٧٠ابن خرداذبة،املسالك واملمالك،ص) ٦(
  .١/١١٩مروج الذهب،للمسعودي،) ٧(
  .٢٦التبصر،للجاحظ،) ٨(
)٩ (www.darah.org.sa  
  ١٠٤مروج الذهب،) ١٠(
  .١٦١- ١٦٠م،ص١،٢٠٠١والصني،دار الشؤون الثقافية العامة،طالكمايل،اسراء حممد عبدالقادر،رحالت أمري حبر العرب اىل جزر الشرق ) ١١(
)١٢ (www.darah.org.sa  
  .١٥٣،ص١٩٤٨عبدالعزيز عبدالكرمي الدوري،تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري،مطبعة املعارف،بغداد،.الدوري،د) ١٣(
  م.ن )١٤(
  .٣٤٩- ١/٣٤٧مروج الذهب، )١٥(
  .١/١٨١رحلة ابن بطوطة، )١٦(
  .٧٠املسالك،البن خرداذبة،ص.٣٦التبصر بالتجارة، )١٧(
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 واجلوزبـوا،  واالبنـوس،  واالهلـيلج،  والبسباسة، والقاقلة، والنارجيل، الدارفلفل، وكذلك؛.)١(والكافور واخلولنجان،
والثيــاب املتخــذة مــن احلشــيش،والثياب العظيمــة املخملــة،وأنياب الفيلة،والرصــاص  والكبابــة، والقرنفــل،

  .ية بالشامان البضائع املذكورة كانت تصل ميناء عدن،والبحرين،وميناء الفرما مبصر،واجلاب.)٢(القلعي،والقنا،واخليزران
  :املواىنء الصينية

وهو االسم العريب الذي اطلق يف القرنيني الثالث والرابـع  .أوردته املصادر بصيغ خمتلفة،منها؛خانقو أو خانفو:كانتون-١
وهو مرفأ عظيم تقع على خور من البحر  )٣( )سيكاينغ(ميناء الصني الواقعة على مصب ر )كانتون(للهجرة على مدينة 
مرفأ السفن وجممع جتارات (( وكان املركز الرئيسي للتجارة العربية مع الصني،فهي )٤(ل فيه املراكبالبحر االعظم  تدخ

 )٥(وتصلها سفن سرياف،وعمان،والبصرة،حمملة بالتجارات واالمتعة،وتفرغ محوالا هناك)).جتارات العرب وأهل الصني
  . )٥(هناك

فـأحرقوا  -ولسـبب النعرفـه  -وأصبحوا من الكثرة.االسالموكانت فيه جالية اسالمية كبرية منذ وقت مبكر من تاريخ 
  . )٦(املدينة،وبوا مافيها،وفروا حبرا

وفيهـا أنـواع احليوانـات الـيت مل يألفهـا      . )٧(تقع على خور من البحر،ومتاثل كانتون من حيث السعة:خاجنو-٢
فضال عـن  .الساج،والصندل،واخليزرانفيما كانت تنتج أنواعا مناخلشب،مثل؛. )٨(العرب،مثل؛الفيلة،والكركدن،والزرافة

  . )٩(الكافور،والتوابل
مرساها من أعظم مراسي (( ومساها ابن بطوطة الزيتون،وقال عن مينائها. )١٠(أو زايكون،وتقع مشال كانتون: الزيتون-٣

وتبعـد  حاليا،)فـو -تشو-تيوشان(أو) فو-تشاو-توان(واالسم االخري يتطابق مع مدينة )١١( ...))الدنيا أو هو أعظمها
  . )١٢(يوما مشال كانتون٢٧مسرية 

صالحيته للمالحة وللسفن الضـخمة،حيث  ,تسي أو كيانج،والذي وصف بشدة عمقه-تقع الزيتون على مصب ر يانج
وينقل احد الرحالة االجانب مشاهداته عن تلك السـفن الضـخمة واحململـة بالبضـائع      )١٣(تنشط فيه حركة السفن

  .)١٤(لتصديراىل العرب،كما أن فيها خلق من التجارالكبرية،وفيها الفلفل املعد ل
وهو ميناء حمصور بني كـل مـن جزيـريت    . )١٥( )مالكة(أو )ملغا( ميناء على الساحل الغريب لشبه جزيرة:كالبار-٤

جتتمع فيها كل التجارات الواردة من الصني وماجياورها،واملتجهة )كلة عند املؤرخني العرب(سومطرة وشبه جزيريت املاليو

                                                
  م.ن) ١(
  .١/١٤،نزهة املشتاق يف اختراق االفاق،مطبعة بريل،ليدن،)م١١٦٤/هـ٥٦٠ت(االدريسي، حممد الشريف )٢(
  .١/٤٦٨م،١٩٣٤الندوي،معني الدين،معجم االمكنة اليت هلا ذكر يف نزهة اخلواطر،دار املعارف،حيدرآباد الدكن، )٣(
  .١/١٠٤مروج الذهب، )٤(
  م.ن )٥(
  ن ، م )٦(
  .٦٨املسالك،البن خرداذبة،ص )٧(
  م.ن )٨(
  م,ن )٩(
  .٦٣٤رحلة ابن بطوطة، )١٠(
  م.ن )١١(
  .٢٢،ص١٩٩٠،دار املعرفة اجلامعية،)م١٣٣١/هـ٧٣١ت(امحد علي، مشاهدات أودوريك دوبوردنون الفرنسيكاين يف الصني.السيد،د )١٢(
  م.ن )١٣(
  .٢٥٤سورية،ص- وود،فرنسيس،رحلة  ماركوبولو،ترمجة فاضل جتكر،مراجعة زياد مىن،قدمس للنشر والتوزيع،دمشق )١٤(
  .١٦٤الدوري، )١٥(
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هـ ٢٦٥وقد أخذ بالظهور بعد جمزرة كانتون،نتيجة حرب أهلية حدثت هناك عام   )١(اىل اهلندومابعدها،والعكس ايضا
  . )٢(ضحيتها عدد كبري من  جتار مسلمني ويهود ونصارى وجموسهـ ، و راح ٢٦٥

موقعه متحكم يف جتارة حبري الصني اجلنويب والشرقي،وكذلك حبر اليابان،وحبر جاوة،وحبر اندمان،وهو بذلك مياثـل  
  . )٣(موقع عدن عند مدخل البحر االمحر

  :املواىنء العربية واالسالمية
وتكفي االشارة اىل أن الضريبة املستحقة على سلعة واحدة من التجـار   )٤(الصنيوهي فرضة الصني،وا مرفأ :عمان-١

العمانيني بلغت مليون درهم ونيف،وأنه باع من املسك دفعة واحدة ماقيمته مائة ألف مثقـال،وبردا بــأربعني ألـف    
يضا اىل تاجر عماين جـاء  ويشار ا )٥(دينار،وبضاعات أخرى باالف الدنانري،وكان ذلك يف بداية القرن الرابع اهلجري

  .)٦(ببضاعة من الصني وهي املسك وبقيمة مليون دينار وثياب وحرير،وجواهر،وأحجار
وبلغت اوج ازدهارها يف القرن الرابع  حىت القرن  السابع . )٧( ))خزانة الشرق ودهليز الصني ومغوثة اليمن:((صحار-٢

   )٩(ب الصنيميناء باليمن،وكانت تصله هدايا صاح:زبيد-٣ )٨(السابع اهلجري
ومدينة عدن صغرية اكتسبت شهرا كوـا   )١٠(أيضا ميناء ميين،وهو ساحل صنعاء،وا مرفأ مراكب الصني:عدن-٤

  .)١١(مرسى البحرين،ومنها تسافر مراكب السند واهلند والصني،واليها جيلب متاع الصني
رية من الصني واهلند واليمن ومسـقط  فأصبحت تصلها السفن التجا.احتلت مكان البصرة نتيجة ثورة الزنج:سرياف-٥

هـ بسبب زلزال ٣٦٧وقد بلغت سرياف مبلغا من الغىن والثراء نتيجة النشاط التجاري،مث اضمحلت يف . )١٢(وأفريقيا
والذي كان يزود مناطق مكة واملدينة،وبقية مـدن السـاحل    ).االمحر(ميناء مصر على حبر القلزم:الفرما-٦ )١٣(أصاا

وهي مـن أعمـال   :ماسة-٧. )١٤(وكانت توافيه املراكب وهي حمملة بالعطور واجلواهر والطرائف.بالبضائع التجارية
وماسة قريـة علـى البحر،حتمـل اليهـا التجارات،وفيهـا املسـجد املعـروف        .(( )١٥(بالسودان الغريب)أغمات(

،اليت تعمـل باالبلـة،اليت   ،وفيه الرباط على ساحل البحر،ويلقي البحر عند مسجد لول املراكب اخليطية )لول(مبسجد
  . )١٦())يركب فيها اىل الصني
  العرب املسلمني أعالم من التجار

  .)١٧(تاجر من الكوفة،كان يتجر اىل الصني فنسب اليها:ابراهيم بن اسحق الصيين-١

                                                
  .٩٥شوقي، )١(
  .١٤٦م،.ري،نالدو )٢(
  .١٩٦م،,شوقي،ن )٣(
احسان عباس،دار :،الروض املعطار يف خرب االقطار،حتقيق)م١٢١٣/هـ٩١٠ت(احلمريي،حممد بن عبداملنعم.١٠٥مروج الذهب،ذ )٤(

  .١٩٧٥،١/٤١٣القلم،لبنان،
  .١٠٢- ١٠١بزرك،عجائب اهلند، )٥(
  م.ن )٦(
  .٩٥م،ص٢٠٠٠،لسنة ١صحار عرب التاريخ،حصاد الندوة اليت أقامها املنتدى االديب يف صحار،ط )٧(
  .١٧٧شوقى، )٨(
  .١/٨٧العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية، )٩(
  .١/٢٥البلدان،لليعقويب، )١٠(
  .١/١٤نزهة املشتاق، )١١(
  .١٦٩شوقي، )١٢(
  م.ن )١٣(
  .١/١٧املسالك ،البن خرداذبة، )١٤(
  .١/٥٠البلدان،لليعقويب، )١٥(
  م.ن )١٦(
  .٧/٤٤٩معجم البلدان، )١٧(



- ٣٣٦ - 

أهل كربالء ذكر ابن بطوطة أثناء رحلته اىل الصني؛أنه التقى تاجرا عراقيا مقيما بالصني، من :علي بن منصورالكربالئي-٢
  .)١(امسه علي بن منصور،وصفه بالشرف واالكرم والضيافة، ملا قدمه من حسن استقبال وضيافة

ومن اجلدير بالذكر،ان التاجر العراقي كان مبهمة جتارية يف خوارزم،وقد رافق ابن بطوطة يف رحلته اىل الصني مع جمموعة 
ابن بطوطة؛ان التاجر الكربالئي عزم على مصاحبيت اىل بـالد   وعن سفر هؤالء يوضح.عراقية من أقاربه قادمة من كربالء

مجاعة من أهل بلده وصلوا اىل خوارزم برسـم السـفر اىل الصـني،فأخذ يف السـفر     ((غري ان)اكراما البن بطوطة(اهلند
وهي أول بالد )املالق(ويواصل ابن بطوطة حديثه،بأن التاجر العراقي أقام يف مدينة  .)٢())وسافر معهم اىل الصني...معهم

ومن الالفت للنظر،ان جتارا  .)٣(بالد الصني،وأقام معه جتار من أهل بلده بعد ان وصلوا املدينة،ونزلوا معه يف فندق واحد
وتذكر احـدى الروايـات؛ان    .)٤(جتارا من دمشق كانوا هناك،حبيث استقرض منهم التاجر الكربالئي ستة االف درهم

اىل الصني للتجارة اال انه تعرض للمساومة يف البورصة التجارية،وتقدم اىل امللك تاجرا عراقيا أقام مدة يف مسرقند مث سافر 
  .)٥(بظالمته النصافه،فأنصفه

فقـدم لنـا    .ويبدو أنه من التجار الكبـار .ومن لقبه فهو منسوب اىل مدينة حلب بالشام:عبدالعزيز بن منصور احلليب-٣
التاجر،  صورة عن طبيعة التجارة الصينية وأصنافها الواردة اىل من خالل صفقة هذا  )٦()العقود اللؤلؤية( صاحب كتاب
للتاجر العـريب املسـلم يف أخالقـه ويف صـنوف     ) املثايل(ويبدو أن هذا التاجر كان ميثل صورة التاجر .اىل بالد العرب

ان معه مـن  وك. )٧(أكرمه السلطان بتوجيه موظفي امليناء الحترامه وا جالله)ظفار-عدن(فلما وصل اىل مرفأ .بضاعته
فنذكر منها؛كان معه من احلرير ثالمثائة ار،ومن املسك املفرغ يف أواين .صنوف التجارة كميات كبرية فضال عن نوعيتها

الرصاص أربعمائة ومخسني رطال،ومن الفخار مجلة مستكثرة،ومن االواين الشم املطعمة بالذهب من الصحون الكبار مجلة 
ولنا ان . )٨(وكانت الضريبة على هذه البضاعة ماقيمته ثالمثائة ألف درهم. ان مثل ذلكجيدة،ومن الثياب املختلفة االلو

فغادر التاجر احلليب عدن وأخذ طريقه اىل مصر حيـث مينـاء    .نتدبر يف حجم وقيمة البضاعة من خالل مقدار البضاعة
  . )٩()صور(
وكان هذا الرجـل يعـرف   .وجبزائرها مدة طويلة من أهل املغرب،كان تاجرا كبريا مقيما بالصني:عبدالرمحن املغريب-٤

  .)١٠(بالصيين لكثرة اقامته هناك
كنت تاجرا وكان أكثر جتاريت يف البحر فركبت (( يروي عن نفسه.هو السليط بن سبيع من بين عامر: السليط العامري-٥

  . )١١())من ذلك اىل بالد الصني 
كـان فقيهـا صـاحلا،وتاجرا    .عد االنصـاري االندلسـي  بن حممد بن سهل بن س:ابو احلسن سعد اخلري االندلسي-٦

كان يكتب لنفسه الصيين النه كـان قـد سـافر مـن املغـرب اىل      (( يقول ياقوت احلموي عنه).هـ٥٤١ت(كبريا
   )١٢())الصني

 .استغنينا عن افراد قائمة باملصادرواملراجع،وذلك لورود تفاصيلها هنا،لذا اقتضى التنويه:مالحظة اهلوامش واملصادر

                                                
  .١/٨٠رحلة ابن بطوطة، )١(
  م.ن )٢(
  م.ن )٣(
  م.ن )٤(
  .١٧٣-١٧١رحالت أمري حبر العرب، )٥(
  .١/١٤٠العقود اللؤلؤية، )٦(
  ن،م )٧(
  م.ن )٨(
  م.ن )٩(
  .١/٤٨خريدة العجائب، )١٠(
  .٣٨/١٢تاريخ مدينة دمشق، )١١(
  ١/٣٣١معجم البلدان، )١٢(
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  املقدمة
عندما ينطق هذااالسم يتبادر إىل الذهن أمور كثرية منهاحضارة عريقة عمرها آالف السنينالسور العظـيم  ..  الصني

اخلالد والقصور اإلمرباطورية العتيقة والباغودات الساحرة الفريدة الطرازأرض شاسعة ممتدة حتوى متاحف مـن البيئـات   
أريب ذكى مهذب بارع ىف كل شىيء من الفنون والزراعـة والصـناعة   اجلغرافية واحلدائق النباتية املترامية األطرافإنسان 

أرض .والتجارة وغريهاأرض احلريرو الشاى والبورسلني ، ومنشأ صناعة الورق وفن الطباعة ركيزتـى الثقافـة والعلـم    
  .احلشود البشرية اهلائلة ، والقوميات املتعددة املنصهرة ىف بوتقة واحدة رغم مساا املختلفة 

هـذا  " تشنغ خـه  "وحنن اليوم بصدد احلديث عن إحدى منجزات هذا البلد أال وهى رحالت البحار الصيىن املسلم 
البحار الذى خرج بتكليف من حكومة أسرة مينغ للقيام بسبع رحالت حبرية إىل احمليط اهلندى واحمليط اهلادى  ىف الفتـرة  

به الوصول إىل جنوب شرق آسيا وبلدان احملـيط اهلنـدى ،   قاد فيها أسطوالً ضخماً ، استطاع  ١٤٣٣حىت ١٤٠٥من 
واجلزيرة العربية ، وساحل إفريقيا الشرقى زار خالهلا  أكثر من ثالثني بلداً  ، وذلك  دف دفع الدبلوماسية السلمية  ، 

ذلك استكشاف ، وك ١٢٧١وتوسيع التجارة مع البلدان األجنبية  والىت كانت قد توقفت منذ دخول املغول الصني عام 
  . البحار و البالد املختلفة ، ونشر ثقافة الصني ، والدعوة للتعايش السلمى العاملى 

مبرور ستمائة سنة على بدء رحالت تشنغ خه ، وقد لفت هذا االحتفال انظار  ٢٠٠٥وقد احتفلت الصني ىف يوليو 
لدى الكثري من سكان املعمورة ، ودفع العديد من  العامل إىل الصني وإىل هذه الشخصية الىت رمبا مل تكن معروفة قبل ذلك

اهليئات العلمية والباحثني ىف خمتلف دول العامل إىل حماولة البحث عن تاريخ هذه الرحالت ، واستكشاف شخصية هـذا  
  .البحار العظيم

رخيها ، وال وهذا البحث هو حماولة متواضعة لطرق هذا الباب وأرجو أن أوفق ىف ابراز حقيقة رحالت تشنغ خة وتا
أدعى ان هذا البحث قد سرب غور هذا املوضوع وإمنا أرجو ان يفتح هذا العمل الباب لباحثني أفضل وأساتذة أقدر علـى  

  .الكتابة فيه
  سرية تشنغ خه

وهو ينتمـى إىل أسـرة    )١()حمافظة جينينغ ىف إقليم يونان جنوب الصني ( م ىف كونيتنغ ١٣٧١ولد تشنغ خه عام 
ويقال انه من أحفاد " سان باو " ، ويلقب أيضاً بـ )ماخه(وكان يدعى ) ما(واسم عائلته   )٢(مية هوى إسالمية من قو

  . )١(ىف عهد املغول وقد سافر والده وجده ألداء فريضة احلج) يونان (الذى كان حاكماً على والية ) بيان(السيد 

                                                
" ينولينغ " تقع ىف جنوب غرب الصني ، وترجع تسميتها          لكوا تقع جنوب جبال " جنوب اجلبال"  Yunan مقاطعة يونان  )١(

يات الصينية كم مربع ، وتشتهر  بالثروات املعدنية ، وبوفرة احملاصيل الزراعية ، ويقطنها عدد كبري من القوم ٣٩٠,٠٠٠، وتزيد مساحتها عن 
  .كونيمينغ ، دونغتشوان : املختلفة ، ومن أهم مدا 

 ١٦١، صـ ١٩٨٧جغرافيا الصني ، ترمجة حممد أبوجراد ، دار النشر باللغات األجنبية ،بكني ،الطبعة األوىل ، : شيوى قوانغ : للمزيد انظر 
.  
الويغور ، القازاق ، القرغيز ، األوزبك ، التتار ، الطاجيك ،  هوى"  هى اكرب القوميات املسلمة العشر ىف الصني:   Huiقومية هوى  ) ٢(

وهى قومية كبرية نسبياً من حيث تعداد سكاا من بني القوميات الست واخلمسني ىف الصني ، وينتشـر  " ، الباوآن ، الساالر ، الدونغشيانغ 
نينغشيا ، قانسو ، تشينغهاى ، خنان ، شـاندونغ ، باإلضـافة إىل   : عات باملائة منهم ىف مقاط٦٨ابنائها ىف مجيع احناء الصني تقريباً ، ويعيش 

  .املدن الكربى مثل بكني ، شانغهاى ، تياجنني وغريها
القوميات املسلمة ىف الصني ، ترمجة وجيه هواى وى تشينغ ، دار النشر باللغات اجلنبية ، بكـني ، الطبعـة األوىل   : تشو يوان : للمزيد انظر  
  . ٧، صـ ١٩٨٨،
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ىف   )٢(آخر معاقل جيش أسرة يوان املغوليـة  ىف الثانية عشر من عمره سقط ) ماخه(وعندما كان  ١٣٨٢وىف عام 
  . )٣(أحد أمراء األسرة احلاكمة) تشو دى(ىف األسر ؛ فاخذ ليعمل ىف قصر األمري )ماخه(يونان ، ووقع 

للسيطرة على مناطق الصني ، كانوا حيرصون على مجع عدد كبري   )٤(وخالل احلمالت الىت قادا قوات أسرة مينغ 
من الفتيان ؛ ليعملو ىف القصور اإلمرباطورية ىف فئة اخلصيان، وكان اختيارهم يقع على األطفال الذين تبدو عليهم عالمات 

مرباطورية ، وكـان هـذا   الذكاء والنبوغ ، ومن يتمتعون ببنية قوية ، مث يتم خصيهم ؛ لينضموا للخدمة ىف القصور اإل
 )٥(اإلجراء كثرياً ما يودى حبياة عدد كبري منهم ، أما من كتب هلم النجاة ، فكان يتم توزيعهم على القصور اإلمرباطورية

.  
، ورغم ان اخلصيان كانوا )تشو دى (من هؤالء الذين كتب هلم النجاة ، فحمل ليعمل ىف قصر األمري ) ماخه(وكان 

  . )٦(؛ لفتت أنظار أمريه فقربه منه وغمره برعايته )ما خه (نة ىف اتمع الصيىن ،إال مهارات ونبوغ من ادىن الفئات مكا
مواهب عديدة ىف احلروب الىت شنها أمريه حملاولة السيطرة على العرش وبرزت كفاءته ، وسـاهم  ) ما خه(وقد أظهر 

العرش ؛ فحظى باعجاب وتقدير امريه والذى فور توليـه   بقدر كبري ىف انتصار األمري ىف حروبه الداخلية واستيالئه على
الذى حظى بأرفع تكرمي رمبا ) ما خه (م كاىفء كل من ساعده  ورقاهم إىل أعلى املراتب وكان منهم ١٤٠٣العرش عام 

  .)٧( )تشنغ خه(، فاصبح امسه )تشنغ(مل حيصل عليه احد من زمالءة ومنحه اإلمرباطور أمساً صينياً هو 
ىف أن يصل إىل ما وصل إليه ىف غضون سنوات قليلة ،فقد جنا ىف صغره من املوت ) تشنغ خه(ت الظروف لقد ساعد

،مث انتقل ليعمل ىف قصر األمري تشو دى ، والذى كان طموحاً جداً ويسعى للسيطرة على العرش ، مث اتيحت له فـرص  
بفرص كثرية للتعامل مع كبار مـوظفى الطبقـة    كثرية إلظهار مواهبه وقدراته ، فأصبح من أهم معاوىن أمريه ، وحظى

احلاكمة ،فاتسع بعد نظره ،وازدادت معارفه ، هذا إىل جانب استقامته وامانته واستعداده للتعلم واكتساب مهـارة إدارة  
الشؤون السياسية والعسكرية ، وأساليب معاجلة املشاكل املختلفة ؛ وهذا كله جعل اإلمرباطور تشودى والـذى لقـب   

  . ، يضع اول اختياره عليه ليقود الرحالت البحرية العظيمة)السعادة األبدية (وتعىن ) ونغ ىل ي(بـ

                                                                                                                                              
  . ٤٤، صـ٢٠٠٤تاريخ العالقات الصينية العربية ، ترمجة تشانغ جيا مني ، املركز العرىب للمعلومات ، بكني ،: قوه ينغ ده  ) ١(
 – ١٢١٤"(قـوبيالى خـان   "هى أسرة مغولية حكمت الصن قرابة قرن من الزمان ، مؤسسها هـو  ) : ١٣٦٨-١٢٧١(أسرة يوان  ) ٢(

والذى استطاع االستيالء على الصني ، وملتاز حكمه بالقوة والصرامة ، لكنه ترك خلفاء ضعفاء ، فضعفت  أحد احفاد جنكيز خان ،) ١٢٩٤
  .م ١٣٦٨الدولة وتفككت عراها ، واستطاع جيش اسرة مينغ القضاء عليها عام 

 ٣٢، اجلزء الثاىن ، صـ١٩٨٧بعة األوىل تاريخ الصني ، سلسلة سور الصني العظيم ، دار بناء الصني للنشر ، بكني ، الط: للمزيد فضالً انظر 
.  
 ٤٤، صـ٢٠٠٣الشخصيات اإلسالمية البارزة ىف الصني ، دار اهلالل األزرق ، هونج كونج ، الطبعة الوىل ،: حممود يوسف ىل هواين  ) ٣(
.  
عديـدة   سنة بعـد انتفاضـات   ٢٧٦هي أسرة صينية تولت حكم الصني حوايل : )هـ١٥٠٤-٧٧٠/م١٦٤٤-١٣٦٨(أسرة مينغ )٤(

ن شهدا املقاطعات الصينية ضد حكم أسرة يوان نتيجة انتشار الفساد، وسوء معاملة  الفالحني واحلرفيني، وقد قاد هذه االنتفاضة تشو يـوا 
وقد شهد عهد هذه األسرة "... مينغ تاي تسو"واستطاع القضاء على أسرة يوان، وتأسيس أسرة مينغ، وتلقب بـ) م١٣٩٨-١٣٢٨( تشانغ 

ا يف جماالت العلوم والثقافة، وظهور مفكرين حاذوا شهرة واسعة مثل يل تشي تقدما، مشل جمايل الزراعة والصناعة، كما شهد تقدما اقتصادي )
  ).م ١٦٩٢ – ١٦١٩" ( وانغ قو شي " ، و)م١٦٩٥-١٦١٠" (هوانغ تسونغ سي"و) م١٦٠٢ – ١٥٢٧

  . ٣٨، صـسلسلة سور الصني العظيم : تاريخ الصني : للمزيد انظر
(5 ) Arnold Schrier : The Eunch and the Giraffe ,world history bulletion ,Social scienes and 
philosophy , Arkan Tach Univeresity , 2007 , p 11. 

  . ٤٤حممود يوسف ىل هواين ، املرجع السابق ، صـ )٦(
  . ٤٤قوه ينغ ده ، املرجع السابق ، صـ )٧(
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يتمتع بصفات شخصية وجسمانية تؤهله للترقى والقيادة ، فإىل جانب ذكائه وكفاءته ومواهبه ) تشنغ خه(وقد كان 
  . قوته وثقته بنفسه،كان قوى البنية ،جوهرى الصوت ،واسع العينيني ،إذا أقدم يبدو كالنمر ىف

كل هذا إضافة إىل ما قام به من دفاع واستبسال مع أمريه ؛ دفعه فور توليه العرش ان يرقيه ويسند إليه مهمة قيـادة  
األسطول البحرى الضخم ، وكانت هذه هى املرة األوىل الىت حيظى فيها أحد اخلصيان ذه املكانة القوية وهذه السـلطة  

  .)١(العظيمة
  لسياسية واالجتماعية لرحالت تشنغ خهاخللفية ا

من أزهى العصور اإلمرباطورية الىت عاشتها الصني على مـدى  ) ١٦٤٤-١٣٦٨(يعترب املؤرخون أن عصر اسرة مينغ 
تارخيها الطويل ، فقد شهد هذا العصر ضة على مستويات وقطاعات خمتلفة ، زراعية وصناعية وجتارية غريها ، وكـان  

  .الذى شهد توحد الصني حتت حكم وطىن  )٢( )تانج(الوحيد بعد عصر  هو العصر)منج (عصر 
" منج تاى تسـو "على السلطة ، واصبح اول امرباطور للمنج ؛ مسى نفسه  )٣( )تشو يوان تشانغ (فبعد ان استوىل 

الـىت عمـد    ، كان النهوض بالزراعة أمراً ملحاً للغاية ، خاصة ىف مشال الصني ، حيث األراضى" هوانج وو "ولقب بـ
املغول لتركها بوراً ، فظلت على مدى عدة عقود تعاىن من القحط املتكرر ، ولتشجيع استصـالح األراضـى ؛ مـنح    
الفالحون األراضى كملكية خاصة هلم ،باإلضافة إىل منحهم إعفاءاً ضريبياًعلى هذه األرض ملدة ثالث سنوات ومت إعداد 

  . )٤(ائب مرة اخرى سجالت خاصة لألراضى وإعادة النظر ىف الضر
املوظفني إىل الواليات واحملافظات لعمل مسح كامل للألراضى الزراعية ،وكـذلك حصـر   " هونج وو"كما ارسل 

األراضى الىت حازها كبار املالك واإلقطاعيني والعتاة احملليني وإجبارهم على دفع الضرائب املتأخرة ؛ فـازدادت دخـول   
  . )٥(احلكومة وبدأ القطاع الزراعى يرى طريقه لإلزدهار 

أما بالنسبة للصناعة ،فقد صدر مرسوم للفالحني بضرورة زراعة نسبة من األراضى باحملاصيل النقدية ،كأشجار التوت 
من أجل احلرير ، والقطن والقنب وغريها من احملاصيل ، وقد ساعد هذا العمل على توفري املواد اخلام لصناعة املنسوجات ، 

قررت احلكومة ان يدفع الصانع قدراً من الفضة بدالً من اخلدمة ىف العاصمة وكذلك زيادة مصادر دخول الفالحني ، كما 
ـ كان القانون قبل ذلك يقضى بان يعمل الصانع إجبارياً فترة ثالث سنوات اوتزيد ىف العاصمة اإلمرباطورية ـ ومسحت  

  . )٦(حوظاً للصانع ان يبيع منتجاته حيث شاء ؛ فنشطت حركة الصناع ، وارتفع اإلنتاج ارتفاعاً مل

                                                
(1)ZHeng HE,S voyages Down The Westren Seas , complited by the information office of 
the people,s Gavernement of  Fu Jian provinc , China intercontinental press,  .8 . 

ومعه ابنه الطموح الذي يدعى ) Li Yuanيل يوان (هي أسرة صينية تأسست على يد موظف عام يدعى ) : م٩٠٧–٦١٨(أسرة تانغ ) ٢(
وقد عرف عهد هذه األسـرة  . ، الذي استوىل على العاصمة تشانغآن، ويف العام التايل أعلن قيام أسرة تانغ)Li Chih Min يل جيه من (

  . بالعهد الذهيب، حيث حافظ أباطرة هذه أسرة على حدود الصني، كما شهد عهدها ضة اقتصادية وعلمية وثقافية كربى
  . ٨٧م ، ص ١٩٩٥موجز تاريخ العلم واحلضارة يف الصني، ترمجة حممد غريب، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، : جوزيف نيدهام : انظر  
أول أباطرة أسرة مينغ ، ومؤسس األسرة ، كان فالحا أجريا، مث التحق جبيش الشاالت احلمـر  ): م١٣٩٨-١٣٢٨( تشو يوان تشانغ  ا )٣(
، وزحف بقواته "قو"، مث توىل هو القيادة بعد وفاة القائد "قو تسي شينغ" حتت قيادة ) الذي ذهب للقضاء على حكم املغول جيش الفالحني (

، واعتلـى العـرش   -نانيكن حاليا–" نيغتان"، وحول امسها إىل ١٣٥٦عام " تشيننغ"العسكرية إىل جنوب ر اليانغتسي، واستوىل على مدينة 
  ". مينغ تاي تسو " ، وتلقب بـ  ١٣٦٨مينغ عام  بصفته إمرباطور ألسرة

  . ٤٠، ص  ٢تاريخ الصني ، سلسلة كتب سور الصني العظيم ، جـ : للمزيد  انظر      
 وىل ،هيلدا هوخام ، تاريخ الصني منذ ما قبل التاريخ حىت اية القرن العشرين ، ترمجة أشرف كيالىن ، الس األعلى للثقافة ، الطبعة األ )٤(

  ٢٥٠، صـ ٢٠٠٢
  ٤٨، ص  ٢تاريخ الصني ، سلسلة كتب سور الصني العظيم ، جـ ) ٥(
  نفسه ، الصفحة نفسها )٦(
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لقد كان هذا التساهل مع الصناع من جانب حكومة مينغ سبباً ىف زيادة املنتجات وجودة نوعيتها ، فاشتهرت اسرة 
  . )١(مينغ مبنسوجاا املميزة وخبزفياا اجلميلة  ، ناهيك عن باقى الصناعات 

جارى وخاصة التجارة الداخلية وذلـك ألن  وبالطبع كان للنهوض مبجاىل الزراعة والصناعة اثرة ىف زيادة النشاط الت
عالقات الصني التجارية مع جرياا والبلدان األخرى كانت ضعيفة ىف تلك الفترة ؛ لذلك كان التفكري موجها ىف املرحلة 
التالية لتطوير التجارة اخلارجية ، وهذا مل يكن ليتم إال ىف ظل قوة سياسية وعسكرية حتمى هذه التجارة وتبسط األمـن  

الستتباب األمن ىف أحناء اإلمرباطورية ؛ حىت شرع " يونغ ىل " والسكينة ىف ربوع البالد ؛ لذلك ما أن اطمئن اإلمرباطور 
  .ىف اإلعداد للرحالت الكبرية 

  !!لكن البعض يتسال عن الدافع الرئيسى وراء هذا التجهيز واإلعداد القوى هلذه الرحالت 
  أسباب ودوافع رحالت تشنغ خه

ت املصادر التارخيية فيما بينها حول الدافع احلقيقى وراء رحالت تسنغ خه ، فارتبط بعضها بالظروف التارخيية اختلف
  .ىف تلك الفترة والبعض اآلخر باعتقادات صينية موروثة ظلت عالقة ىف ذهن الصينيني لفترات طويلة 

بدأ التحرمي الصارم للتجـارة  ) ١٣٩٨ـ ١٣٦٨"(هونج وو"منذ اواخر عهد اإلمرباطور " فتذكر املصادر الصينية انه 
اخلارجية ـ والذى مارسه منذ بداية حكمه ـ يسفر عن عواقب وخيمة ، فلم تعد البالد األجنبية تقدم اجلزية للـبالط    

على العرش ؛ قرر أن يغري هذا الوضع ، فـأمر  "تشو دى "الصيىن ، وأخذت مكانة الصني ىف اهلبوط ، وملا استوىل األمري 
خه باإلحبار إىل احمليط اهلندى وهدفه الرئيسى أن يستعيد اتصاالت الصني بالبلدان اآلسيوية واألفريقية مبا فيها البلدان  تشنغ

العربية ؛ ليجدد هيبة أسرة مينغ ، ويعزز سلطتها اإلمرباطورية وجيلب ىف نفس الوقت البضائع عن طريق التجارة البحرية ؛ 
")٢(.  

 ١٤٠٥تشنغ خه وغـريه ىف يونيـو   " يونغ ىل "امر اإلمرباطور : "فتذكر " تاريخ مينغ"  من" سرية تشنغ خه " اما 
ـ الوريث الشرعى للعرش ـ والذى خيل إليه انـه   " هو دى "؛ القتفاء أثر اإلمرباطور ) اهلندى(باإلحبارإىل احمليط الغرىب 

حه ويسر بلده وقوا من جهة أخـرى  هرب إىل ما وراء البحار ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إظهار جربوت سال
")٣(.  

إذا نظرنا لألسباب السابقة ، نرى أن بعضها ميكن أن يكون مقبوالً تارخيياً خاصة فيما يتعلق مبحاوله إمرباطور مينـغ  
ـ  ول بناء عالقات جتارية واقتصادية مع بلدان آسيا وإفريقيا ، وأيضاً حماولة إظهار قوة وعظمة أسرة مينغ ، كذلك من املقب

  .أيضاً ان يكون احد أسباب هذه الرحالت هو تعقب وريث العرش اهلارب 
اما ما خيص توقف البلدان األجنبية عن إرسال اجلزية ،وأن هذه الرحالت قامت إلرغام هذه البلدان على إعادة إرسال 

الصينيني ، فحواه أن الصني هى مركز اجلزية مرة اخرى ، فهذا أمر غري واقعى ، وهو يعود ىف األصل إىل اعتقاد قدمي عند 
العامل ، وأن باقى البالد تدور ىف فلكها ، وحاكمها هو ابن السماء ؛ الذى ختضع له مجيع البالد ، وتقدم له فروض الوالء 

نج جو"واملتأمل ملعىن كلمة الصني ىف اللغة الصينية يفهم ذلك ،فهى تسمى .والطاعة ، وعليها أن ترسل له اجلزية باستمرار
كذلك فإن خريطة العامل الىت يرمسها الصينيون ختتلـف  "اململكة الوسطى " وتعىن ) Zhong gua  ) "中国中国中国中国" "جوا 

آسيا وإفريقيا واوربا (عن نظريا املتعارف عليها عاملياً ، فاخلريطة الصينية جتعل الصني ىف منتصف العامل حيدها العامل القدمي 
  .وقد ظل هذا االعتقاد سارياً حىت وقت قريب . من الشرق ) األمريكتني (من الغرب والعامل اجلديد ) 

                                                
  . ٢٥١هيلدا هوخام ، تاريخ الصني ، صـ )١(
  . ٤٤قوه ينغ ده ، املرجع السابق ، صـ )٢(
ابراهيم  فنغ جني يوان ، اإلسالم ىف الصني ، تعريب حممود يوسف ىل هواين ، دار اهلالل األزرق ، هونج كونج ، الطبعة األوىل ،  )٣(

  . ١٣١،صـ ٢٠٠٣
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لكن دعنا نناقش األسباب  والدوافع الىت تبدو واقعية ، والىت تدل عليها الظروف التارخيية ىف ذلك الوقت ، فباإلضافة 
تصفه املصادر التارخيية ، رجالً لديه  كما" يونغ ىل "إىل النهضة الىت شهدا الصني ىف بداية أسرة مينغ ، كان اإلمرباطور 

ثقة كبرية ىف نفسه ، وطموح وأحياناً غرور شديد ، وكان يسعى للشهرة والعظمة ، ومل يكن يريد استعراض قوة دولته 
ف وكان برناجمه الطموح يهدف إىل بناء عالقات قوية مع بلدان العامل املعرو. وثروا فقط ، بل أراد أن يبىن حتالفاً قوياً 

  . )١(وقتها ؛ لذلك احتاج إىل اسطول يؤثر وخيّوف ولواحتاج لريهب كل من حياول الوقوف ىف وجه الصني 
  . )٢("هونج وو"بل كان راسخاً عند سلفه اإلمرباطور " يونغ ىل "ويبدو ان هذا الفكر مل يكن لدى اإلمرباطور 

حترميه للتعامالت اخلارجية ، إال ان السنوات األخرية ىف بداية عهده، و" هونغ وو"فعلى الرغم من العزلة الىت فرضها  
من حكمه شهدت بدأ صالت جتارية مع بلدان كثرية ، حيث سعى لتطوير عالقاته مع الدول األجنبية او مبعىن أدق إحياء 

 ١٣٩٧أرسلت جاوة بعثة إىل الصني مث تلتها بعثة أخرى ىف العـام التـاىل ، وىف عـام     ١٣٩٣ففى عام. هذه العالقات 
كان " هونج وو"وقد وضح من املعلومات الواردة ىف سجالت أسرة مينغ أن اإلمرباطور . أرسلت تشامبا بعثة إىل الصني 

عازماً على تغيري سياسته كلية ،حيث كان يهتم مبعرفة األوضاع اجلارية ىف الدول الىت بدأ معها عالقات جتارية ، وكـان  
ىف إعداد بعثات لعدد من الدول ىف  ١٣٩٨وقد بدأ ىف عام . يتعلق ذه الدول يسعى دائماً للوقوف على كل جديد فيما 

  .)٣(جنوب شرق آسيا وجزر احمليط اهلندى ، إال ان القدر مل ميهله وتوىف قبل إرسال هذه البعثات بأيام قليلة 
شرة بعثة ما بني أربع ع ١٤٠٣حىت اكتوبر ١٤٠٢فشهدت الفترة من اكتوبر " هونج وو"وقد استكمل خلفه ما بدأه 

سيام ، جاوة ، اليابان ، سومطرة ، تشـامبا ،  " بعثات مرسلة من الصني واخرى قادمة إليها ، مشلت هذه البعثات بلدان 
  .)٤(" كمبوديا ، بوريو ، مالقا 

احلكم شرع ىف السري على طريق سابقيه من ضـرورة تطـوير العالقـات التجاريـة     " يونغ ىل " لذلك ما أن توىل 
شهدت إرسال واستقبال مثاىن ١٤٠٥لوماسية مع جريانه ، حىت ان املصادر تذكر أن الفترة من يوليو  حىت نوفمرب   والدب

  . )٥(عشرة بعثة  من الدول سابقة الذكر 
مما سبق يتضح لنا ان قرار إرسال الرحالت مل يكن باألمر املفاجىء او الغريب على الصني ىف ذلك الوقـت ، وإمنـا   

وأن قرار إرسال هذه الرحالت ذات اإلمكانيات الكبرية " هونج وو "هذا االمر قد بدأت ىف أواخر عهد  كانت إرهاصات
هو صاحب هذه الصـفات  ؛ فكـان   " يونغ ىل "فقط حيتاج إىل إمرباطور لديه اجلرأة والشجاعة وبعد النظر ، وقد كان 

  .القرار 

                                                
(1)  Arnold Schrier : The Eunch and the Giraffe , p . 11 .,  ZHeng He,S voyages Down The 
Westren Seas , p .9 

منذ أن : " منذ توليه احلكم إىل احلصول على اعتراف من الدول األجنبية بدولته ؛ لذلك أصدر بياناً رمسياً جاء فيه " وو  هونج"سعى  )٢(
فقدت أسرة السونج العرش وقطعت السماء قربام  خرجت أسرة اليوان من الصحراء لتدخل الصني وحتكمها ألكثر من مائة عام ، وعندما 

وفسادهم جعلت مصريهم اخلراب والدمار أيضاً جزاًء هلم وظلت شؤون الصني ىف حالة من الفوضى على مدى سئمت السماء سوء حكمهم 
سينا مثانية عشر عاماً ، ولكن عندما بدأت األمة ىف النهوض من كبوا رأينا حنن الفالح البسيط ان من واجبنا الوطىن إنقاذ الشعب ، وقد أر

وقد ..... عدنا احلدود القدمية ألرضنا الوسطى ، كما اختارنا شعبنا ايضا العتالء عرش الصني اإلمرباطورى دعائم السالم ىف اإلمرباطورية واست
بفضائلهم  أرسلنا موظفينا إىل سائر املمالك األجنبية بالبيان الرمسى ، وبرغم اننا لسنا مبثل حكمة حكامنا األقدميني الذين اعترف العامل بأسره

ان نطلع العامل على عزمنا على حفظ السالم ىف أراضى البحار األربعة ، وعلى هذا األساس فحسب أصدرنا هذا البيان  ومناقبهم فال يسعنا إال
  . ٢٥٧هيلدا هوخام ، تاريخ الصني ، صـ: فضالً انظر " . الرمسى 

(3)Wang Gung Wu : Admiral Zheng He and southest Asia , The opening of relation 
between China and Malcca ,edited by Leo Suryadinata , institute of Southeast Asian Studies , 
Singapore , 2005 , p.7. 
(4)Wang Gung Wu : Admiral Zheng He and southest Asia , p.8 . 
(5)Wang Gung Wu  Admiral Zheng He and southest Asia , p.11. 
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  اإلعداد للرحالت
، )٣(، وفوجيـان )٢(، وتشـجيانغ   )١(للرحالت ؛ بعث رجاله إىل ناجنينغ األمر باإلعداد " تشنغ خه "فور تلقى 

على التواىل لإلشراف على إحضار األخشاب واملواد الالزمة واإلشراف على صنع السفن املختلفة األشكال  )٤(وجيانغسى
واألحجام منها سفن للبضائع واوهرات ، وسفن للخيول ، سفن للمؤن ، وسفن للجنود ، وسفن حربية ، وحشـد ىف  

  .)٥(الوقت نفسه عدداً كبرياً من املتخصصني ىف املالحة البحرية من خمتلف احناء البالد 
ضحيات كـبرية وجهـود   ، وقدمت أغلب مقاطعات الصني ت ١٤٠٣لقد بدأ إنشاء هذا األسطول الضخم منذ عام 

  .جبارة ؛ لبناء ما سيصبح أكرب اسطول من السفن املالحية ىف التاريخ مبقاييس ذلك الوقت 
حمظوظاً ، إذ أنه اعتمد ىف حتقيق حلمه بتكوين أسطول  هو األضخم من نوعه ، علـى  " يونغ ىل "كان اإلمرباطور  

د شاع استخدام السفن الشراعية ىف الصني منذ ما قبل امليالد ، مث خلفية حبرية قوية متيزت ا الصني منذ مئات السنني ، فق
وبلغت مستوى متميز ىف عهد اسرة يوان ) م١٢٧١ -٩٦٠" (سونغ "و ) م٩٠٧ -٦١٨" (تانغ " تطور ىف عهود أسرات 

الزيتون ومرساها  وملا نزلنا مبدينة: " ، وقد شهد ابن بطوطة بذلك عندما زار الصني ىف القرن الثالث عشر امليالدى فقال 
  .)٦(" كبار أما الصغار فال حتصى كثرة " جنك "من أعظم مراسى الدنيا أو هو أعظمها ، رأيت ا حنو مائة 

هذا بالنسبة لصناعة السفن ، أما بالنسبة لعلم اإلحبار فقد ورث الصينيون هذا العلم عن أسالفهم ، فمنذ عهدأسـرة  
ن من الشمس والقمر والنجوم ىف معرفة اجتاه اإلحبار بصورة رئيسية مث استخدموا كان البحارة الصينيون يستفيدو" سونغ "

  )٧(البوصلة بعد ذلك وشهدت تطوراً كبرياً ىف بدايات اسرة مينغ 
بصناعة السفن املطلوبة ، اعتماداً على خربام " يونغ ىل "لذلك كله مل جيد الصينيون صعوبة ىف تنفيذ أمر اإلمرباطور 

  .ها جيالً بعد جيل الىت توارثو

                                                
، وتقع على الضفة اجلنوبية لنهر اليانغتسى ، وهى مركز السياسـة واالقتصـاد والثقلفـة    " جيانغسو " حاضرة مقاطعة : مدينة ناجنينغ  )١(

واملواصالت ىف املقاطعة ، وهى من عواصم الصني العريقة ، حيث كانت قبل ذلك عاصمة حلكومة الكومنتانج ن وقد تطورت صناعاا تطوراً 
  .حت اليوم من اكرب املدن الصناعية سريعاً  واصب

  . ١١٨شيو قوانغ ، جغرافيا الصني ، صـ:للمزيد فضالً انظر 
كم مربـع وطـول    ١٠٠٠٠٠تقع على الساحل اجلنوىب الشرقى للصني ، وتبلغ مساحتها أكثر من " أرض احلرير : " مقاطعة تشجيانغ  )٢(

تنتج ثلث ما تنتجه الصني من احلرير اخلام ونسيج احلرير ، وتشتهر ايضاً بـوفرة  كم ، وتشتهر بصناعة احلرير وانتاجه ، حيث ٢٢٠٠ساحلها 
عدنيـة  احملاصيل الزراعية مثل األرز والذرة والقمح والطاطا واحملاصيل النقدية مثل اجلوت والقطن وقصب السكر ، كما تتميز بوفرة اخلامات امل

  .غريها ، ومن أشهر مدا هانغتشو ، نينغبوه ، ونتشو األساسية مثل احلديد والنحاس والفحم والرصاص والزنك و
  . ١١٩شيو قوانغ ، جغرافيا الصني ، صـ:للمزيد فضالً انظر 

كم مربع ويتركز معظم سكاا ىف املناطق الساحلية ،  ١٢٠٠٠٠تقع على الساحل اجلنوىب الشرقى ، وتبلغ مساحتها : مقاطعة فوجيان ) ٣(
بني ، وتتميز بوفرة احملاصيل الزراعية والنقدية ، وتعترب من أشهر املناطق انتاجاً للشاى ىف الصني ، إىل جانب كما أا موطن كثري من املغتر

الىت مساها ابن بطوطة (شهرا مبساحات الغابات الواسعة ، ومن اهم مدا فوتشو حاضرة املقاطعة ، وشيامن احد املوانئ اهلامة ، وتشوانتشو 
  . ١٢٥شيو قوانغ ، جغرافيا الصني ، صـ:الً انظر للمزيد فض) . الزيتون 

كم متر ، وتعترب من اهـم منـاطق    ١٦٠٠٠٠تقع ىف الطرف اجلنوىب الشرقى من الصني ، وتبلغ مساحتها اكثر من : مقاطعة جيانغسى  )٤(
ائية  إىل جانب وفرة الثروات املعدنية ا باملائة من إمجاىل ما يزرع من احلبوب الغذ ٨٠انتاج احلبوب بالصني واهم حماصيلها األرز وهو يشكل 

 ، ومن أشهر مدا ناتشانغ حاضرة املقاطعة ، ومدينة جيو جيانغ وهى ميناء حبرى هام ، ومدينة جينغتشن والىت تسمى عاصمة اخلزف لشهرا
  .بصناعة اخلزف ووفرة مادته اخلام 

  ١٢٩شيو قوانغ ، جغرافيا الصني ، صـ:للمزيد فضالً انظر 
  . ٤٥حممود يوسف ىل هواين ، املرجع السابق ، صـ )٥(
حتفة النظار ىف غرائب األمصار وعجائب األسفار ن ذيب امحد العوامرى بك وحممد أمحد جاد " مهذب رحلة ابن بطوطة  املسماه  )٦(

  . ٢٥٢، صـ ١٩٣٣املوىل ، املطبعة األمريية ، القاهرة ، 
  . ١٣٩ق ، صـابراهيم فنغ جني يوان ، املرجع الساب)٧(
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اختار تشنغ خه موقعاً مميزاً ىف ناجنينغ ؛ لبناء السفن العمالقة ، وشرع الصناع ىف العمل ؛ لتحقيق اهلدف املرجـو ،  
سـفن  " أشهر هذه السفن كانت تسـمى  . سفينة خمتلفة األشكال واألحجام  ١١٨٠فاستطاعوا خالل عامني من إجناز 

لتحمل كميات كبرية من احلرير ، واخلزف الصيىن ، والذهب ، واألعمال الفنيـة ،  وهى سفن بنيت خصيصاً  " الكنوز 
  . )١(كهدايا إمرباطورية ستقدم إىل ملوك وسالطني البالد الىت سيزورها األسطول

متراً وهذ النوع مـن   ٥٦متر وعرضها  ١٣٨رجل ، وطوهلا يبلغ  ٥٠٠وكانت كل سفينة من هذه السفن تسع لـ
اعة السـفن ىف الصـني ىف ذلـك    مثيل ىف العامل آنذاك ، وهذا دليل على التطور الذى وصلت إليه صنالسفن مل يكن له 

  . )٢(الوقت
  وصف الرحالت 

  م١٤٠٧/ هـ٨١٠ -م١٤٠٥/ هـ٨٠٨: الرحلة األوىل 
سفينة كنـوز ،   ٦٢سفينة تشتمل على  ٣١٧قاد تشنغ خه أسطوله الكبري ، والذى كان يضم  ١٤٠٥يوليو ١١ىف 
  :أنواع أخرى من السفن ،كسفن اخليول ، سفن التزويد ، سفن اجلنود وكان نظام هذه السفن كالتاىل والباقى 

قدم ، ومل تكن حتمل خيوالً فقط ، بل كان على متنها أيضـاً   ١٥٠قدم وعرض  ٣٧٠وكانت بطول :سفن اخليول 
  .اخليول فكانت دف االجتار فيها عدد كبري من العمال ؛ إلصالح وترميم األسطول ىف البحر إذا احتاج ، أما 

، وكانت تضم كميات كبرية  ١٢٠قدم وبعرض  ٢٤٠وهى سفن ذات سبع صوارى ، وكانت بطول :سفن التزويد 
من الطعام يكفى ملدة طويلة من احلبوب وغريها ، إىل جانب كميات من اللحوم واألمساك واخلضروات والفاكهة كان يتم 

  .التزود ا بعد كل توقف
  :كان األسطول مزوداً بنوعني من سفن اجلنود : اجلنود  سفن

قدم ، وبوعاء حيمل على األقل أربعة مدافع من الربونز بقاذفـات   ١٨٠كانت سفن خبمس صوارى وبطول :  األول
قدم ، إىل جانب عشرة مدافع أخرى بقدرة اقل ، باإلضافة إىل كميات كبرية من  ٩٠٠أو  ٨٠٠يصل مداها إىل حواىل 

  .فات والقنابل القاذ
قدم ، ومزودة مبجـاديف ، وتسـتخدم ملواجهـة     ١٢٠كانت سفن أصغر ولكنها أسرع ، وكانت بطول :  الثاىن

  .ومطاردة القراصنة 
إىل جانب ذلك كان األسطول مزوداً خبزانات مياه كبرية عمالقة ، متلىء باملياه العذبة لتكفى الرجال لشهور ىف البحر 

  . )٣(صة جللب املياه العذبة ىف كل حمطة يقف فيها األسطول إلعادة ملئ اخلزانات ،كما كانت هناك سفن خمص
رجل عبارة عن جنود وعدد كبري من علماء الفلك ، واجلغرافيا ،إىل جانب  ٢٧٨٧٠كان على منت أسطول تشنغ خه 

  . )٤(جتار وكتاب ومؤلفني ، وصناع عسكريني ومدنيني وركاب وربابنة وأطباء ومترمجني 
وشق عباب ر " جيانغسو " مبقاطعة " سوتشو "القريب من مدينة   )٥("ليوجيا " طلق اسطول تشنغ خه من ميناء ان

اليانغتسى ؛ ليخرج من مصبه ، مث اجته إىل سواحل البحر الشرقى جنوباً ، فبدأ تشنغ خه رحلته البحرية األوىل ىف احملـيط  

                                                
(1) Arnold Schrier : the Eunch and the Giraffe  , p .12 . 

  ١٣٦ابراهيم فنغ جينغ يوان ، املرجع السابق ، صـ)٢(
(3) Ma Huan : " Ying-Yai shang-lan " :" The overall survey of the ocean,sshores " , translated 
and edited by J.V.C Mills ,Cambridge Univeristy press , 1967 , p.10. 
(4) Arnold Schrier : the Eunch and the Giraffe  , p .12 . 

  . ٤٥قوه ينغ ده ، املرجع السابق ، صـ )٥(
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ىف (و جيوقانغ وسـومطرة  " جاوة "أوالً ، مث ) جنوىب فيتنام " (نغ تشانتش" اهلندى ، ووصل هذا األسطول الضخم إىل 
  .)١(، وسيالن وغريها ) على ساحل احمليط اهلندى (، وماالبار ،و كوىل ) إندونيسيا

ويف طريق عودته، رافقه . أمراء البالد اليت مر ا أسطوله هدايا نفيسة من احلراير املطرزة بالذهب) تشنغ خه(وأهدى 
   . )٢(من كاليكوت وسيموديرة وكيلون وعاروه ومالقا وممالك أخرى، ، وقدموا له هدايا من منتجات بلداممبعوثون 

حني واجه هجومـاً  " مالقا"ومل تكن رحلة تشنغ خه سهلة ، فقد واجه اختباراً صعباً عند مروره بالقرب من مضيق 
" باملبانج "ب من الصني واستطاع السيطرة على سفن ميناء الصيىن األصل ، الذى هر" تشن تسو ىي " عنيفاً شنه القرصان 

، ومجع عصابة من القراصنة كان يهدد ا أمن السفن التجارية املارة ذا املكان ، واكتسب شهرة " سومطرة " أكرب مدن 
  . )٣(واسعة كقرصان شرس اليقاوم

قراصنة وقواته من جهة أخرى، حقق فيهـا  فنشبت معركة حامية الوطيس بني تشنغ خه وقواته من جهة وبني زعيم ال
أسرياً إىل الصني وأعـدم يف  " تشن تسو ىي " تشنغ خه انتصاراً كبري وقتل ما يزيد على مخسة آالف من القراصنه، وأخذ 

بعد تأخر ثالثة  ١٤٠٧تشرين األول عام  ٢وعاداألسطول إىل العاصمة يف . مركباً ١٧وغنمت قوات تشنغ خه . نانكني
   . )٤(مليعاد بسبب قتال القراصنةأشهر عن ا

لقد كان هلذا االنتصار أثراً كبرياً  متثل ىف السمعة الكبرية الىت كسبتها أسرة مينغ كقوة عظيمة ىف احملـيط اهلنـدى ،   
  .كذلك أصبح السفر آمناً ىف مضيق مالقا  بعد القضاء على القراصنة ؛ فازداد عدد السفن التجارية املارة ذا الطريق 

تشنغ خه فقد ارتفعت مكانته عند اإلمرباطور بعد جناحه بامتياز ىف مهمته ، خاصة أنه قدم تقريراً إىل اإلمرباطـور   أما
عن نتائج الرحلة ، كما قدم كميات كبرية من اجلواهر ، واحلجار الكرمية ، واملعادن ، والتوابل ، والنباتات الطبية الـىت  

ر أن منطقة جنوب شرق آسيا ؛ اصبحت تقدر قوة أسرة مينـغ  وان هيبتـها   مجعها خالل رحلته ، كما أكد لإلمرباطو
  )٥(زادت بشكل ملحوظ

  م١٤٠٩/ هـ٨١٢-م١٤٠٧/ هـ٨١٠: الرحلة الثانية 
سعيداً بنتائج الرحلة األوىل أميا سعادة ، ولكن هذه النتائج وضعت على كاهلـه عبئـاً   " يونغ ىل " كان اإلمرباطور 

حتافظ الصني على ما اكتسبته من مسعة جيدة ، كما أدرك أنه بإمكانه توسيع دائـرة عالقاتـه   جديداً متثل ىف ضرورة ان 
  .التجارية مع البلدان األخرى ؛ لذلك قرر إيفاد البعثة الثانية

، وقـد أمـر    ١٤٠٧اكتوبر  ١٣رمسياً كان سبب الرحلة هوإعادة السفراء األجانب لبالدهم ، وصدر مرسومها ىف 
تشنغ خه إعداد هذه احلملة لكنه مل يصحبها ، فقد بقى ملهمة خاصة ، حيث ملس أثنـاء رحلتـه   " ىل  يونغ"اإلمرباطور 

األوىل مشكلة كبرية متثلت ىف صعوبة التواصل مع سكان البالد الىت زارها ؛ لذلك بقى تشنغ خه لإلشراف على تأسيس 

                                                
أن هذا املينـاء   :أوال:هذا االختيار يعود إىل مخسة أسبابليبحر منه ؟ يؤكد املؤرخون الصينيون أن " ليوجيا " ملاذا اختار تشنغ خه ميناء  )١(

قبـل ذلـك   . ميناء ليوجيا من املواينء الصينية القدمية املشهورة داخل الصني وخارجها، كأنه حنجرة البحر وباب األار والبحريات. ثغر ممتاز
  ".ميناء الدول الست، وأول ميناء يف الدنيا"كان حيمل لقب 

  .وارد الطبيعية، فهي موطن منوذجي للسمك واألرز جبنوب ر اليانغتسيمنطقة هذا امليناء غنية، سهلة املواصالت، كثرية امل :ثانيا
  .به عدد كبري من املؤهلني، حيث كان يف املنطقة عدد كبري من املالحني وقادة السفن: ثالثا
  .منطقة امليناء موقع جتاري يتجمع فيه التجار والبضائع، يسهل توزيد األسطول باملؤن واألجهزة: رابعا

  .يناء قريب من مدينة ناجنينغ عاصمة أسرة مينغ يف بداية اسرة مينغ، مما يسهل االتصال بني البالط اإلمرباطوري واالسطولامل: خامسا
  ٢٠٠٥يوليو    ٨شبكة الصني 

  . ٤٥حممود يوسف ىل هواين ، املرجع السابق ، صـ )٢(
(3) Arnold Schrier : the Eunch and the Giraffe    , p .12 
(4) Arnold Schrier : the Eunch and the Giraffe  , p .12 
(5) Arnold Schrier : the Eunch and the Giraffe  , p .13 . 
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العربية "ت اللغات الىت تدرس ىف هذه املدرسة هى مدرسة لتعليم لغات بالد جنوب شرق آسيا واهلند وبالد العرب ، وكان
وهى كلها لغات سيحتاجها أسطول تشنغ خه ؛ " ، املالوية ، الفارسية ، السنغيزية ـ لغة السنغاليز سكان مشال اهلند ـ   

  .)١(لتسهيل التبادالت التجارية ىف احمليط اهلندى
مركب  ٢٤٩ياح املناسبة ، مث انطلقت ، وكانت تضم تنتظر الر ١٤٠٨حىت يناير  ١٤٠٧وقد بقت احلملة من اكتوبر 

ىف اهلند وكانت مدا من يناير " كاليكوت "وانتهت بـ" وكايال " ملربى " و" جاوة "مث " تايلند" ، وكانت أوىل حمطاا 
  . )٢(١٤٠٩مث عاد األسطول إىل الصني ىف أواخر صيف  ١٤٠٩حىت ابريل  ١٤٠٨

  م١٤١١/هـ٨١٤–م ١٤٠٩/ هـ٨١٢: الرحلة الثالثة 
سفينة على متنها  ٤٨وتوىل تشنغ خه قيادة هذه احلملة ، وكانت تضم  ١٤٠٩صدر مرسوم هذه احلملة ىف ديسمرب 

تشامبا ، جاوة ، سيموديرة ـ ىف إندونيسيا ـ ، سيالن ، كوشـني ، وأخـرياً     " رجل ، وزارت هذه الرحلة  ٣٠٠٠٠
ن تشنغ خه نصباً صخرياً ، نقش عليه تاريخ وصوله إىل هذا املكان واثناء توقف األسطول ىف سريالنكا ؛ دش" كاليكوت 

وقد اكتشفت هذه اللوحة "الصينية ، والفارسية ، والتاميلية ـ لغة السكان احملليني ـ   " ، وكان النقش بثالث لغات هى 
  .)٣(، وهى األن موجودة ىف متحف سريالنكا ١٩١١عام 

زعيم " أغاكورنار " تشنغ خه  نشبت معركة قوية بني وبني قوات امللك وتذكر املصادر انه ىف طريق  عودة أسطول 
وانتصر تشنغ خه بعد قتال مرير، وأسر امللك وزوجه وأبناءه وموظفيه الكبـار،  . قرب مدينة كولومبو" راييغاما " مملكة 

ـ  . م١٤١١متوز عام  ٦واقتادهم أسرى إىل الصني اليت عاد إليها يف  ك املـذكور وأعـاده إىل   فعفا اإلمرباطور عـن املل
   .)٤(مملكته

لقد برهنت هذه املعركة على املقدرة الفائقة الىت كان يتمتع ا تشنغ خه ، حيث استطاع ان يهزم جـيش قيـل ان   
جندى ، كذلك اصبحت قوة الصني ىف احمليط اهلندى ال تقاوم ، با اصبح كل من يفكر ىف مواجهة  ٥٠٠٠٠تعداده كان 

  .ه أن يفكر كثرياً قبل ان يقدم على هذه اخلطوة األسطول الصيىن ، علي
  م١٤١٥/هـ٨١٨–م ١٤١٣/ هـ٨١٦: الرحلة الرابعة 

 ٢٨٥٦٠مركباً وعلـى متنـها   ٦٣وقادها تشنغ خه وكانت تضم  ١٤١٢ديسمرب  ١٨صدر مرسوم هذه الرحلة ىف 
بانغ ، مالقا ،سيالن ، كايال  تشامبا ، جاوة ، بامل" ومرت هذه الرحلة بـ  ١٤١٣رجالً وانطلقت من نانكني ىف خريف 

  .)٥(وكانت هذه هى املرة األوىل الىت يتجاوز فيها أسطول تشنغ خه اهلند" ، كاليكوت  وألول مرة هرمز 
، وهذا إن دل   )٦(كانت نقلة كبرية ألسطول تشنغ خه ان يتخطى اهلند إىل مدخل اخلليج الفارسى ويصل إىل هرمز

وممـا  .  اصبح تشنغ خه يتمتع ا ، فاصبح ينطلق ىف املياه الواسعة دون ان خيشى أحد دل فإمنا يد على الثقة الكبرية الىت

                                                
(1) Ma Huan : " Ying-Yai shang-lan " , p. 10 
(2)  Sally K.Church :Zheng He: an investigation into the plausibility of 450-FT Treasure 
ships , Monumenta serica , Journal of oriental studies , 2005 , p.12. 
(3) Hsiao Hung-Te : Fleet and Wall 1405-1433 , the Zheng He expedition and Ming 
Empire Policy , faculity of Asian studies , Australian National University , 2003 ,p.6. 
(4)  Ma Huan : " Ying-Yai shang-lan " , p. 10. 
(5) Ma Huan : " Ying-Yai shang-lan " , p. 11. 

مدينة على حبر فارس ، وهى فرضة كرمان إليها ترفأ املراكب ومنها تنقل أمتعة اهلند إىل كرمان وسجستان وخرسان ومن النـاس  : هرمز )٦(
شهاب الدين أىب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموى الرومى البغدادى (ياقوت احلموى       : للمزيد انظر . من يسميها هورموز بزيادة الواو 

  عجم البلدان ، دار صادر ،  م) : 
  ٤٠٢، الد اخلامس ، صـ ١٣٩٧/١٩٧٧بريوت ،
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عزز هذه الثقة انه كان كلما حل مبكان تتوافدت عليه رسل امللوك والسالطني  تقدم له اهلدايا املتنوعة الىت مشلت العـاج  
  .والذهب والكهرمان واملسك والآللئ 

مساعديه بالسفر إىل البنغال بعددمن سفن األسطول ، فاستقبله حاكمها الشاب ،  وىف هذه الرحلة أمر تشنغ خه أحد
  .)١(ـ ىف كينيا اليوم ـ" ماليندى "كانت قد اهديت له من حاكم " زرافة " ورحب به ترحيباً حاراً وأهداه 

النبيل صاحب العنق الطويل " الزرافة " عندما عاد األسطول إىل الصني مل يكن الصينيون قد رأوا من قبل هذا احليوان 
كان مسروراً أشد السرور بسبب الوصف " الزرافة " ، وعندما عرض العائدون على اإلمرباطور نتائج رحلتهم ووصفوا له 

جى رن " كانت تنطق بلغة الصينيني " الزرافة"والسبب ىف ذلك أن كلمة . اجلميل الذى قيل له عن هذا املخلوق العجيب 
وهو اسم حليوان أسطورى يشبه وحيد القرن ، وطبقـاً للثقافـة   " تشى رن " من االسم الصيىن  وهو نطق قريب جداً" 

يظهر فقط ىف أوقات السالم العظيم ، ويدل على ان شخصاً حكيماً وعظيماً يتوىل أمـر  " تشى رن "الكونفوشيوسية فإن 
  .)٢(الصني ىف هذا الوقت

للزرلفة العجيبة ووضعها ىف القصر اإلمرباطورى ، ومازالـت هـذه    وختليداً هلذا احلدث أمر اإلمرباطور برسم صورة
  .  )٣(الصورة موجودة إىل األن 

على الساحل الشـرقى  " ماليىن "بلد  ، من تشامبا ىف تايلند حىت  ١٩نتيجة هلذه الرحلة ؛ قدمت إىل الصني وفود من 
الت وعالقات جتارية مع الصني ، لكن أبرز الوفـود  إلفريقيا ، كات هذه الوفود دف تقدمي اهلدايا لإلمرباطور وعقد ص

  .)٤(كهدية لإلمرباطور" زرافة " كان وفد ماليندى الذى قدم 
  م١٤١٩/ هـ٨٢٢–م ١٤١٧/ هـ٨٢٠: الرحلة اخلامسة 

وكان هدفها األول هو حراسة سفراء البلدان الذين أتو إىل الصني أثناء عودم  ١٤١٦ديسمرب  ١٨صدر مرسومها ىف 
ا الثاىن هو تقدمي هدايا اإلمرباطور الصيىن إىل تلك البلدان ، إضافة إىل زيارة بلدان اخرى ، فزار األسطول الصيىن ، وهدفه

"  تشامبا ، جاوة ، باملبانج ، مالقا ، سيموديرة ، سيالن ، كاليكوت ، هرمز ، عدن ، مقديشيو ، بـراوة ، مالينـدى   " 
وخالل رحلة تشنغ خه .  )٥(أسطول تشنغ خه إىل الساحل الشرقى إلفريقيا وكانت هذه هى املرة األوىل الىت يصل فيها

هذه اكتسبت الصني مسعة غري عادية ىف ساحل إفريقيا الشرقى ، كما وصف اإلمرباطور الصيىن بأنه شخص غري عادى ، 
األسود والنمـور والنعـام    وتقديراً هلذا اإلمرباطور أعطى األفارقة تشنغ خه مزيداً من الزرافات واحليوانات االخرى مثل

وعند عودة تشنغ خه ؛ مت وضع هذه احليوانات ىف حديقة حيوانـات أعـدت   . واحلمار الوحشى ووحيد القرن والظباء 
  .)٦(خصيصا هلا

أما عدن والىت وصلها األسطول ألول مرة ، فتذكر املصادر الصينية أا كانت قد أرسلت بعثة إىل البالط الصيىن عام  
بعض املنتجات احمللية ، ملا استأذنت ىف العودة أمر اإلمرباطور ، تشنغ خه أن يسافر مصطحباً معه أعضـاء   ومعها ١٤١٦

                                                
(1) Arnold Schrier : the Eunch and the Giraffe  , p .13 . 
(2) Arnold Schrier : the Eunch and the Giraffe  , p .14 . 

ق هذه لقد كان وصول الزرافة إىل الصني ىف هذا الوقت بالتحديد أمراً فسره اإلمرباطور على انه مؤشر للنجاح السعيد والعهد الزاهر ، ومما عم
الفكرة ىف ذهن اإلمرباطور ، الوصف األسطورى الذى أبداه اخلصيان لإلمرباطور عن هذا احليوان ، وأنه دليل على عطف السماء واستحساا 

  ويبدو اا كانت حموله منهم الكتساب عطف . ألعمال اإلمرباطور  ودليل ايضاً على انه المثيل له من احلكام على وجه األرض 
  اإلمرباطور والتقرب منه

  .فضالً انظر املالحق صورة  الزرافة املذكورة  )٣(
(4) Arnold Schrier : the Eunch and the Giraffe  , p .14 . 
(5) Ma Huan : " Ying-Yai shang-lan " , p. 11. 
(6) Arnold Schrier : the Eunch and the Giraffe  , p .14 
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زرافة وكلبـاً   ١٤١٧؛ فقدمت عدن عام  )١(حاكم عدن " ناصر " البعثة ، وحامال معه قطعاً من  العمالت هدية إىل  
  . )٢(وأسداً  هدية إلمرباطور الصني 

ان العالقات بني الصني وعدن كانت عالقات طيبة ال تشوا شائبة ، رغم ما أوردته بعـض   يبدو من النص السابق
املصادر العربية من أنه كان مثة معركة نشبت بني األسطول الصيىن واسطول عدن قبالة شواطئ عدن ، اسـتطاع فيهـا   

ادث وإن صح كان قبل هذه البعثات وأن لكن رمبا ان هذا احل.  )٣(أسطول عدن هزمية األسطول الصيىن رغم قوته اهلائلة 
  .العالقة حتسنت بعد ذلك ، فأخذت البعثات تترى بني اجلانبني 

  م١٤٢٢/ هـ٨٢٦-م١٤٢١/ هـ٨٢٥: الرحلة السادسة 
، وأعيد فيها سفراء هرمز وغريها من البلدن بعد فتـرة أمضـوها ىف الصـني ،     ١٤٢١مارس  ٣صدر مرسومها ىف 

وفيها أرسل تشنغ خـه أحـد   . ركباً ، وكانت مدا صغرية نسبياً حوال عشرة اشهر م ٤١وكانت هذه الرحلة تضم 
  .)٤(مساعديه بثالثة مراكب إىل السلطان الناصر سلطان عدن

رجاالً مـن  ) ناصر(ملا وصل تشنغ خه إىل عدن للمرة الثانية ؛ أمر سلطاا : " وقد ورد ىف تاريخ أسرة مينغ مانصه 
مث قفلوا عائدين بعد فترة وجيـزة   ١٤٢٣حاشيته بأن يسافروا إىل الصني ؛ ليقدموا اهلدايا فوصلو إىل عاصمة الصني عام 

)٥( .  
سافر أمري من أمراء الصني من  ١٤٢١أنه ىف عام " العالقات بني العرب والصني " أما بدر الني الصيىن فيذكر ىف كتابه 

بلغ وزا مثقالني ، ومرجاناً بلغ علوه زراعني ، فرجع مـا  " عني اهلرة "إىل عدن ، فحصل ىف سوقها على "تشو "عائلة 
  . )٦(إىل جانب أشياء نادرة كالاللئ واليواقيت خمتلفة األشكال و األلوان 

                                                
هو امحد بن امساعيل بن على بن داود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول احد ) :١٤٢٤-١٤٠٠(السلطان الناصر أمحد سلطان عدن  )١(

كبار سالطني بىن رسول ، ولد ليلة السبت حادى عشر من شعبان سنة مثان وسبعني وسبع مائة ، وتوىل السلطنة بعد موت ابيه وكان عمـره  
واستطاع ان يقضى على الفنت الىت ظهرت ىف بداية حكمه واقر األمن جىت ملك مامل ميلكه آباؤه ،كماهتم باحلياة  وقتها أربع وعشرون سنة ،

مثل مصر  العلمية والدبية فوفد إليه الدباء والعلماء من خمتلف البالد ،إىل جانب ذلك شهد عهده ازدهار للعالقات اخلارجية مع البلدان املختلفة
  .اهلند والصني وبالد احلبشة وبالد 
درر اعقود الفريدة ىف تراجم األعيان املفيدة ، مجعه وعلق عليه حممود ) ٨٤٥-٧٦٦)(تقى الدين امحد بن على (القريزى: للمزيد فضالً انظر 

  .١/٣٣٢،     ١٤٢٣/٢٠٠٢اجلبيلى ، دار الغرب اإلسالمى ، ، 
  . ٤٥قوه ينغ ده ، املرجع السابق ، صـ )٢(
  :الشاعر اليمىن ىف إحدى قصائده الىت كان ميدح فيها السلطان الناصر وصفاً للمعركة املذكورة فقال ذكر ابن املقرى  )٣(

  فقل مللوك الصني كيدوا بغريها               وأضعف بكيد كاد عبد به الربا
  بنوها حصوناً بل قرى ومساكناً               من السفن جيريها من الريح ما هبا

  عنـاه أـا                على البحر ال ختشى من البحر إن عبا يسموا زنكاً وم
  ترى اللوح منها مسكه مثل عرضه           زراعاً يشج الشعب إن صدم الشعب

  فأرسلت فيها من سعودك فيلقاً                فمزقها شرقاً ومزقها غرباً 
  صدها املركب الصعبوىف عدن قامت عليهم قيامة                 وقد ركبوا ىف ق

الديوان املسمى الشرف الواىف ) ٨٣٧ت ) (شرف الدين أىب الذبيح امساعيل بن اىب بكر املقرى اليمىن الشافعى ( للمزيد فضالً انظر ابن املقرى 
  .١٩٢هـ ،صـ١٣٠٥، طبع مبطبعة خنبة اخليار ،مبوباى ، اهلند ، 

د مدح حكامهم للفوز بقرم ، إال انه ليس من املستبعد حدوث مثل هذه املعركة خاصة وعلى الرغم من املبالغات الىت قد يسوقها الشعراء عن
  .ان الشاعر وصف املراكب الصينية وصفاً يكاد يكون قريباً من احلقيقة املعروفة عنها 

(4) Ma Huan : " Ying-Yai shang-lan ", p.11 
  ٤٧قوه ينغ ده ، املرجع السابق ، صـ )٥(
  . ٢٣٦هـ، صـ١٣٩٤تاريخ املسلمني يف الصني يف املاضي واحلاضر، دار اإلنشاء والطباعة، طرابلس، : بدر الدين حى الصيىن  )٦(
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هذا يؤكد أن العالقات بني الصني وعدن كانت  متينة ىف تلك الفترة ، وإال ما رأينا مثل هـذه البعثـات الرائحـة    و
  .والغادية بني اجلانبني 

  م١٤٣٣/ هـ٨٣٧ -م١٤٣١/ هـ٨٣٥: الرحلة السابعة واألخرية 
، وتوىل احلكم من بعده " ونغ ىلي"توىف اإلمرباطور القوى  ١٤٢٤بعد عودة الرحلة السادسة بثالث سنني وحتديداً عام 

وكان ليس كسلفه حمب للمغامرة ولديه طموح ، بل على العكس كان معارضـاً للـرحالت   "تشن تسونغ "اإلمرباطور 
البحرية ، وليس هذا فقط بل كان مستاًء من الشهرة واملكانة الىت بلغها تشنغ خه ىف عهد سلفه ؛ لذلك كان أول قرار له 

  . )١(بحرية، مث نقل تشنغ خه إىل نانكني ليعمل قائداً للحامية العسكرية ىف نانكنيهو إيقاف الرحالت ال
والذى مل يفكـر ىف  " تشوانغ تى " ولكن بعد شهور قليلة ؛ توىف هذا اإلمرباطور ، فتوىل احلكم من بعده اإلمرباطور 

الصني وتراجعت عائدات التجارة استئناف الرحالت البحرية إال بعد ست سنوات من حكمه، بعدما انفض السفراء عن 
  . )٢(اخلارجية بشكل ملحوظ ؛ فقرر عودة الرحالت مرة أخرى 

شخصاً ما بـني   ٢٧٥٥٠، وضمت أكثر من مائة مركب على متنها  ١٤٣٠يونيو  ٢٩صدر مرسوم هذه الرحلة ىف 
ومرت بـ تشامبا ىف   ١٤٣١ فرباير٣ىف " ليوجيا " وانطلق األسطول من ميناء  . ضباط وجنود وحرفيني وأطباء غريهم 

، وانتهت إىل )اكتوبر ٢٨(وسيموديرة ) اغسطس ٣(ومالقا ) يوليو ٢٤(وباملبانغ ) مارس ٧(وبسورابايا )  ١٤٣٢يناير (
يوماً يف  ٣٥بعد سري . (م١٤٣٣يناير عام  ١٧وانتقلت إىل هرموز ووصلتها يف . م١٤٣٢ديسمرب عام  ١٠كاليكوت يف 

آذار، مث مـر   ٣١عرب حبر العـرب، فوصـل إىل كـاليكوت يف     ١٤٣٣آذار عام  ١٩داً يف وكر األسطول عائ). البحر
تروى املصادر الصـينية     .متوز كانوا يف بكني ٢٢، فمالقا، فكون لون، فكوي ون يف مشبا، ويف )نيسان ٢٥(بسيموديرة 

وكـان  . ومكة يف جزيرة العربأن تشنغ خه زار السا يف جنوب جزيرة العرب، وذهب مبعوثه إىل ظفار والسا وعدن 
  )٤(وأرسل سفارة ضمت مـاهوان  . أحد مساعدى تشنغ خه يقود فرقة من األسطول يف كاليكوت )٣("قونغ "اخلصي 
ويقال أن بعض املراكـب  . كذلك جرت مراكب أخرى من هرموز إىل عدن واملوانئ اإلفريقية، ورمبا إىل السا. إىل مكة

  . )٥(أتت إىل البنادر العربيةانفصلت عن األسطول يف كاليكوت و
ما هوان " وقد اختلفت املصادر التارخيية فيما بينها حول ما إذا كان تشنغ خه قد ذهب إىل مكة ام أنه أرسل مساعده 

ببعض السفن ، لكن الراى الراجح ان  تشنغ خه بقى مع أسطولة لغنها بعض األمور التجارية وبعث ما هوان بعدد من " 
  . )٦(م ١٤٣٣/ هـ ٨٣٦فلقاه أمريها الشريف بركات عام  السفن إىل مكة ،

                                                
(1) Ma Huan : " Ying-Yai shang-lan , p .24. 
(2) Arnold Schrier : the Eunch and the Giraffe  , p .15 . 

، وقد سبق له ان تدى اخلدمة العسكرية ىف حامية تايتسنغ ، وقد وقـع عليـه   " جيانغسو"ىف "  تايتسانغ" من واليد حمافظة :اخلصى قونغ  )٣(
 االختيار لإلشتراك ىف الرحالت ، فرافق تشنغ خه اربع مرات ، حيث اطلع على سلوك الناس وعادام وتقاليدهم ومنتجام ىف البلـدان الـىت  

  " والت ىف اقاصى األرض جت" زارها فأودع ذلك كله ىف كتاب من جزئني امساه 
  . ٥٢قوه ينغ ده ، املرجع السابق ، صـ: للمزيد فضالً انظر 

وقد قطع شوطاً ىف دراسة اللغة العربية معتمـداً علـى   . ىف هوجيى مبقاطعة تشجيانغ وينتمى إىل قومية هوى  ١٣٨٠ولد حوايل :ماهوان  )٤(
 ذكائه واجتهاده ، فأتاح له هذا ان يعمل مترمجاً لتشنغ خه خالل رحالته البحرية الرابعة والسادسة والسابعة وخالل هذه الرحالت سجل كل

فصالً دزنت فيـه   ١٨يضم " مشاهداتى فيما وراء البحار " عادات وتقاليد ومشائل ونواقص لألمم الىت زارها ىف كتاب حيمل عنوان  ما راه من
  . بلدمنه عدن وظفار ومكة املكرمة  ١٩عادات ومنتجات ومعلومات جغرافية وتارخيية عن 

  . ١٣٣ابراهيم فنغ جينغ يوان ، املرجع السابق ، صـ . :للمزيد انظر
(5)Ma Huan : " Ying-Yai shang-lan , p .26 

هو بركات بن حسن بن عجالن بن رميثة السيد زين الدين أبو زهري بن البدر أىب املعاىل احلسىن املكى ، ولد سنة : الشريف بركات  )٦(
اهلمة سىن الفعال مجيل اخلالق ،  إحدى ومثامنائة وقيل الىت بعدها ن باحلشافة بالقرب من جدة ، وقرأ القرآن وكتب اخلط ونشأ شريف

مجلته  فأشركه والده معه ىف إمرة مكة بوالية من السلطان وىف سنة تسع وعشرين ارحتل إىل القاهرة والتزم للسلطان مبا كان والده التزم به ومن
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-٨٢٥(وقد ورد ذكر هذه البعثة ىف املصادر العربية ، فذكر ابن تغرى بردى ىف ترمجته للسلطان األشرف برسـباى  
مث ىف ثاىن عشرين من شوال هذا ، قدم اخلرب من مكة املشرفة ،بأن عـدة  : " هـ فقال ٨٣٦ىف حوادث عام ) هـ٨٤١
قدمت من الصني إىل سواحل اهلند ، وأرسى منها اثنان بساحل عدن ، فلم تنفق ا بضائعهم من الصـيىن  ) جنوك(زنوك 

واحلرير واملسك وغري ذلك ؛ الختالل حال اليمن ، فكتب كبري هذين املركبني إىل الشريف بركات بن حسن بن عجالن 
تأذن قدومهم إىل جده ، فكتبا للسلطان ىف ذلك ورغّبـاه ىف  امري مكة وإىل سعد الدين بن إبراهيم بن مرة ناظر جدة ،يس

  . )١(" كثرة ما يتحصل ىف قدومهم من املال ، فكتب هلم السلطان بالقدوم وإكرامهم 
لقد كانت رحلة تشنغ خه هذه دف إىل استعادة العالقات التجارية والدبلوماسية بني الصني وبلدان احمليط اهلنـدى  

واستطاع تشنغ خه مرة اخرى ان . وبعض بالد اجلزيرة العربية بعد توقف دام قرابة العشر سنوات  وساحل إفريقيا الشرقى
يثبت كفاءته فيها ، حيث استطاع عبور مسافات طويلة جداً ، حىت وصلت سفنه إىل جزيرة العرب وعدد من البنـادر  

ه خري ختام ملشواره الطويل الذى بدأه عـام  العربية ، وعقد صالت جتارية وإحياء العالقات السابقة ، فكانت رحلته هذ
  .واستمر ملدة مثانية وعشرين عاماً ، حقق فيه جناحات كبرية قلما تتكرر على مر التاريخ  ١٤٠٥

  وفاة تشنغ خه وتوقف الرحالت 
سن  وهو ىف ١٤٣٥عاد تشنغ خه من رحلته األخرية وهو ىف سن الثالثة والستني ، وبقى ىف ناجنينغ حىت توىف عام    

قرب " ىف الضاحية اجلنوبية ملدينة ناجنينغ ، وعرف قربه باسم " نيو شو " اخلامسة والستني ، فدفن حتت السفح اجلنوىب جلبل 
  . )٢(ومازال أنساله يواظبون على زيارة قربه حىت األن " ما هوى هوى 

تاز مسافات شاسعة من امليـاه مل  عاماً ان يعرب اكثر من نصف الكرة الرضية وان جي ٢٨لقد استطاع تشنغ خه خالل 
جيتازها احد قبله ، فبسط نفوذ إمرباطور الصني ، واعترفت دول كثرية بقوة الصني وعظمتها ، وبأن اصـينيني أصـبحوا   

  . سادة البحار 
وبدالً من ان تستغل الصني هذه املكانة الىت وصلت إليها إذ ا تفعل العكس ، حيث امر اإلمرباطور الصـيىن عـام   

بتفكيك ورش السفن العظيمة ، كما انسحبت سفن الصني من البحار ؛ تاركة ورائها فراغاً كبرياً  ، ومل تـدرك   ١٤٣٥
  . )٣(الصني هذا اخلطأ الفادح إال فيما بعد ،حينما جاء املستكشفون األوربيون إىل احمليط اهلندى 

يني املستعمرين ؛ لتغريت خريطة العامل وقتها ولو أن الصني كان لديها طموح الثروة والسيطرة الذى كان لدى األورب
وهذا دليل قطعى على ان رحالت تشنغ خه ،كانت رحالت سلمية بغرض مد جسور الصداقة، وتدعيم أواصر احملبة بني . 

  .  ال الغزو والسيطرة واالستعمار كما زعم البعض . الصني وجرياا ، ودعم الروابط التجارية ، وتبادل الثقافات 
  ملاذا أوقفت أسرة مينغ الرحالت ؟ناك سؤال يطرح نفسه بشدة وهو لكن ه

إن أهم أ سباب إيقـاف  : " األستاذ مبعهد حبوث جنوب شرقي آسيا جبامعة شيامن "يل جني مينغ " قال الربوفيسور 
ضع النهايـة  النشاطات املالحية بعد تشنغ خه هو أن كل هذه النشاطات كانت تسيطر عليها السلطة اإلمرباطورية، مما و

  :وكانت األسباب امللموسة كما يلي. املأساوية إليقافها

                                                                                                                                              
نود فإنه للسلطان خاصة فوليها عشرة آالف دينار ىف كل سنة على ان ما جرت به العادة من مكس جدة يكون له دون ما جتدد من مراكب اهل

وكان شهماً عارفاً باألمور فيه خري كثري ، واحتمال زائد وحياء ومروءة طائلة . ىف آخرها ، فحسنت سريته وعم الناس ىف ايامه املن والرخاء 
  فن باملعالة ىف مشهد عظيموله مبكة مآثر وقرب نافعة ، مات ىف شعبان سنة تسع ومخسني ، فغسل وكفن وطيف به حول الكعبة سبعاً مث د

الضوء االمع ألهل القرن التاسع ، ضبطه وحققـه  :هـ ٩٠٢املتوىف ) مشس الدين حممد عبد الرمحن بن حممد(السخاوى : للمزيد فضالً انظر 
  . ١٢/٣م ، ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤عبد اللطيف حسن عبد الرمحن ، دار الكتب العلمية ، بيوت ، الطبعة األوىل ، 

النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة ، اهليئة العامة لقصور ) : ٨٧٤ت) (مجال الني أبو احملاسن يوسف األتابكى ( دى ابن تغرى بر)١(
  . ٢٦٢/١٤، ٢٠٠٨الثقافة ، القاهرة ، 

  ١٣٢ابراهيم فنغ جينغ يوان ، املرجع السابق ، صـ )٢(
(3) Arnold Schrier : the Eunch and the Giraffe  , p .15 
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كان أسطول تشنغ خه يضم عددا ضخما من العسكريني والعاملني ويتكلف أمواال ضخمة، وحيمل يف كـل  : ً أوال
مرباطـوري  رحلة هدايا غالية، بينما كانت اهلدايا والعائدات الضخمة اليت تأيت من خارج البالد تقـدم إىل الـبالط اإل  

لذلك مل تسـتطع  . واألرستقراطيني ليتمتعوا ا، فضعفت خزانة الدولة يف أسرة مينغ اليت كانت تدعم رحالت تشنغ خه
  .املخالفة لقانون االقتصاد أن تستمر" التجارة اخلاسرة"هذه 

. يف بداية أسرة مينغ أثر اشتداد عمليات القرصنة على العالقات الودية بني أسرة مينغ ودول جنوب شرقي آسيا:  ثانياً
كان هدف املرحلة األوىل لرحالت تشنغ خه البحرية فتح اخلطوط املالحية والقضاء على القراصنة اليابانيني، واحلفاظ على 

بعد رحالت تشنغ خه البحرية السبع، رأى حاكم أسرة مينغ . عة غرب الصنيالعالقات املستقرة مع الدول يف البحار الواق
  .أن اهلدف السياسي قد حتقق، واخلطوط املالحية سهلة، ومل تعد نشاطات املالحة مهمة

يف كل رحلة كان تشنغ خـه  . كان أسطول تشنغ خه ضخما جدا، مما أثار انتقادات من املسؤولني احلكوميني: ثالثاً
 ٣-٢ألف عسكري وعامل، وأسطوله يتكون من حنو مائة سفينة، وتكون دورة الرحلة طويلة جدا بـني   ٣٠-٢٠يقود 

حسـب  . سنوات، والفترة بني كل رحلتني قصرية، وعدد املوتى واجلرحى كثريا، فكان من الصعب استمرار الـرحالت 
عت جديدا أو أصلحت حنو ألفـي سـفينة،   املعلومات املتاحة، يف فترة حكم اإلمرباطور يونغ له، بلغ عدد السفن اليت صن

لذلك كان نقد مسـئويل  . مقاطعة ١٣آالف أوقية من الفضة، حباجة لدعم من متويل  ٨-٧وكلفة صناعة كل منها حنو 
  .البالط اإلمرباطوري كثريا واشتد الضغط، مما أجرب البالط اإلمرباطوري على إاء هذه النشاطات

حيتاجها تشنغ خه يف رحالته البحرية من إنتاج القطاعات اليدويـة احلكوميـة،    كانت معظم األدوات اليت:   رابعاً
ألف حريف يعملون يف قطاعات  ٣٠٠يف فترة حكم اإلمرباطورين هونغ وو ويونغ له، كان حنو . فأصبح اإلمداد صعبا يوميا

ملنسوجات احلريريـة وصـناعة   احلرير واخلزف وصناعة السفن احلكومية، وأصبح االستمرار ىف إنتاج كميات كبرية من ا
  . )١(. السفن للرحالت البعيدة صعبا، فمن الطبيعي صعوبة استمرار الرحالت البحرية

  نظرة عامة لرحالت تشنغ خه 
تعترب رحالت تشنغ خه عمال أدهش العامل يف أوائل القرن اخلامس عشر، وجتاوز حجم رحالته حجم رحالت البحارة 

لذلك يعد تشنغ خه رائد للمالحة مـن  ". االكتشاف اجلغرايف الواسع النطاق"تقريبا بغية األوروبيني اليت جرت بعد قرن 
حيث مستوى املالحة ومنجزاا باملقارنة مع البحارة األوروبيني، وتركت رحالتأثريات هامة يف تاريخ الصني و يف تاريخ 

والغرب وتوثيق العالقات والتبادالت الودية الصينية العامل وقتها، ولعبت دورا كبريا يف تواصل الطرق البحرية بني الشرق 
  .واألجنبية ودفع التبادالت الثقافية واالقتصادية

  :وفيما يلى ذكر لبعض مآثر هذه الرحالت 
  :مآثر تشنغ خه يف رحالته البحرية 

  دفع الدبلوماسية السلمية
وطغى القراصنة يف مناطق جنوب آسيا قبل رحالت تشنغ خه البحرية ، كان الوضع اإلقليمي حول الصني مضطربا، 

وهذه العناصر غري املستقرة أثرت يف سالمة مناطق . الشرقي وحبر جنوب آسيا، وكانت املواصالت البحرية غري مضمونة
ومنذ بداية رحالت تشنغ خه البحرية ، عمل تشنغ خه . الصني اجلنوبية وصورة أسرة مينغ يف العامل واستقرارها وتطورها

هذه التناقضات بني خمتلف الدول وحافظ على سالمة املواصالت البحرية ، مما ضمن استقرار الصني ومناطق على ختفيف 
ومن ذلك ميكن أن نعرف أن هدف رحالت . جنوب آسيا الشرقي وجنوا والسالمة على البحر، ورفع مسعة أسرة مينغ

  .وحتقيق السالم تشنغ خه البحرية هي أداء رسالة السالم ودفع الدبلوماسية السلمية
  توسيع التجارة مع الدول األجنبية

                                                
  ٢٠٠٥شبكة الصني ، يوليو )١(
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يف عهد أسرة مينغ كانت التجارة الرمسية من املهمات الرئيسية لرحالت تشنغ خه البحرية، وهذه التجـارة أجريـت   
 كان تشنغ خه يشحن اهلدايا الصينية. حتت إشراف حكوميت الطرفني، وهي طريقة هامة لتوسيع التجارة مع الدول األجنبية

يف سفنه، وإىل جانب ذلك، يشحن النقود الربونزية واحلرير واخلزفيات واألدوات احلديدية وغريها من املنتجات الصـينية  
وخالل الرحالت البحرية، وسع . اخلاصة، وكان إجراء التجارة أحياناً بالنقود الربونزية، ولكن معظمها كان بنظام املقايضة

  .ملتزما مببدأ املساواة والرغبات والتبادل بالتساوي  تشنغ خه التجارة مع الدول األجنبية
  اخلطوط املالحية لرحالت تشنغ خه

كانت رحالت تشنغ خه البحرية فتحا تارخيا، حيت امتدت خطوطه املالحية من غريب احمليط اهلادي إىل احمليط اهلندي 
أقصى جنوب افريقيا، حىت وصلت إىل احمليط  لتصل إىل غريب افريقيا والساحل األفريقي الشرقي، ورأس الرجاء الصاحل يف

وهكذا فقد مشلت احمليطات الثالثة وهو أمر غري مسبوق يف تاريخ املالحة الصينية، وحيتل مكانة بارزة يف تاريخ . األطلسي
لـة  عاما ورح ٨٣املالحة العاملية، ألا سبقت رحلة فاسكو داغاما اليت مرت برأس الرجاء الصاحل ووصلت إىل اهلند بـ

كذلك كان من األعمال العظيمة لتشنغ خه أن قام بالرحالت معتمدا على السفن اخلشبية . أعوام ١٠٧ماغالن العاملية بـ
وقوة الرياح الطبيعية ومتغلبا على أنواع خمتلفة من الصعوبات البحرية، و ذلك مل يتطلب فقط تكنولوجيا املالحة وصناعة 

  .تاج إىل اجلرأة وروح االستكشاف واملغامرةالسفن واستيعاب معارف املالحة، بل اح
  خريطة تشنغ خه البحرية

وكـان  " خريطة تشـنغ خـه   " رسم تشنغ خه ىف رحالته البحرية إىل احمليط اهلندى خريطة عرفت بعد ذلك باسم 
ريهـا  يسترشد ا للداللة على خط مالحته وقد سجل فيها ما يتوسط بني شاطئ جنوب شرق الصني والبلدان العربية وغ

من البلدان من االجتاهات واخلطوط واملسافات واجلزر والصخور ، وما يتناثر على الشواطئ من املواىن واملـدن والقمـم   
وقـد أحلقـت هـذه    . الشاخمة ، وما ميكن اعتباره من املعامل الىت دى السفن مثل املعابد والباغودات واجلسور وغريها 

ىف أسرة مينغ ، وهى تعد أقدم خريطة حبريـة ىف  "  ماو يوان ىي "الذى ألفه " ة تاريخ الشؤون العسكري" اخلريطة بكتاب 
درجات  ٤وتفيد اخلريطة بأن رحلة أسطول تشنغ خه تبتدئ من ناجنينغ وتنتهى مبنباشا على .تاريخ علم اخلرائط الصيىن 

مكان  ٥٠٠هذه اخلريطة إىل أكثر من من خط العرض اجلنوىب ىف كينيا بإفريقيا الشرقية ، ويصل عدد األماكن الىت تضمها 
  . )١(مكان ىف آسيا وإفريقيا ؛ لذلك اعتربت أكمل خريطة آلسيا وإفريقيا ظهرت ىف القرن اخلامس عشر  ٣٠٠منها 

  نشر ثقافة الصني
خالل رحالته البحرية، قام تشنغ خه بالتجارة مع البلدان األجنبية، كما كان من أهم أعماله هو نشر ثقافة الصـني  

ملتقدمة حبيث كانت التنمية االجتماعية يف بعض دول جنوب آسيا الشرقي وجنوا وإفريقيا وقتئذ متأخرة نسبيا، واشتاقت ا
وقد نشر تشنغ خه بنجاح كبري حضارة الصني  كاملراسم والتشريفات وأفكار . هذه الدول إىل معرفة حضارة األمة الصينية
كاييل واملوازين وفنون الزراعة والصناعة والبناء والنقش والطب واملالحة وصـنع  كونفوشيوس والتقومي ونظام املقاييس وامل

  .األجنبية –السفن، وربط بني حضارة الصني وحضارات العامل، فسجل صفحة مشرقة يف تاريخ التبادالت الثقافية الصينية 
  وصف البلدان 
   :YING YAI SHENG-LAN" الكامل يف وصف سواحل احمليط: "كتاب ماهوان

ذكر فيه تعيينه ترمجاناً . هو أحد مساعدى تشنغ خه وقد استغل فرصة وجوده ىف هذه الرحالت الكبرية فدبج كتاباً 
". الكامل يف وصف سواحل احمليط: "رمسياً لوثائق احلملة الرابعة، ومجع فيه معلومات عن البلدان، ودوا يف كتاب عنونه

                                                
  ١٤٠ابراهيم فنغ جينغ يوان ، املرجع السابق ، صـ )١(
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و حتدث يف كل بلد عن أهله وعن عادام وأديام ولباسهم  ".يف كويشي حرره ماهوان، حطاب اجلبال: "وختمه بقوله
   .)١(ومأكلهم ومشرم وحماصيل أراضيهم، وال يفوته أن يتكلم عن املناخ 

  " جتوالت ىف أقاصى األرض " "ىف شني "كتاب 
عامة واخرى مفصلة وهو أحد مساعدى تشنغ خه وقد سجل ىف كتابه أحوال أكثر من أربعني دولة ما بني معلومات 

اإلحسـاء  " عن هذه البلدان إال ان امهيته تكمن ىف انه أورد معلومات عن بلدان مل يأت ذكرها ىف كتاب ماهوان مثـل  
   )٢("ومقديشيو
  "سجل بلدان احمليط اهلندى " املسمى " بيانغ سو شنغ " كتاب

خبار عشرين دولة ممن مر م األسطول  وقال وهو أحد مستشارى تشنغ خه ىف الرحلة السابعة ، وقد تناول ىف كتابه ا
إضافة إىل ذلك مشل " إن كل ما ورد ىف الكتاب ، مما شاهدته عيناى وما مسعته وما وصلىن من معلومات : " ىف مقدمته 

الكتاب أيضاً معلومات عن طريقة سري األسطول ىف البحر ووظائف كل فئة من الفئات الىت على منت األسطول ، وهى من 
  . )٣(علومات املهمة الىت مل يرد ذكرها ىف الكتابني السابقنيامل

  اخلامتة
، مل تكد تنقطع رحالت تشنغ خه السبع البحرية، ومر أسطوله يف كل ١٤٣٣إىل عام  ١٤٠٥سنة من عام  ٢٨خالل 

الدول وخاصـة  رحلة بالدول الكبرية والصغرية يف جنوب آسيا وقرب اهلند، األمر الذي عزز العالقات بني الصني وهذه 
وفيما بعد توافد رسل الدول األجنبية إىل الصني، ويف ذلك الوقت، كانت أشرعة . العالقات السياسية واالقتصادية املتبادلة

السفن ترفرف على سطح حبر الصني اجلنويب، وتزداد التبادالت بني الصني والدول األخرى مع مرور األيـام ، فخـالل   
، فتوطدت االتصاالت بـني دول املنطقـة   )إندونيسيا اليوم(بادة القراصنة يف جيوقانغ رحالت تشنغ خه البحرية، متت إ

  .وأصبحت الطرق البحرية طرقا سالكة
لقد أحرز تشنغ خه منجزات جديدة يف حتديد اخلطوط املالحية ومجع التجارب املالحية ، واحتل خط تشـنغ خـه   

حمليط اهلندي ويصل إىل شرقي إفريقيا مركز الصدارة يف تاريخ املالحة املالحي الذي يبدأ من احمليط اهلادي الغريب وخيترق ا
باالعتماد على قوة الرياح حتتاج إىل التغلب على كل األنواع ووكانت رحالته البحرية باستخدام املراكب اخلشبية . العاملي

لبحريـة واجلـرأة وروح   من الصعوبات وإىل فن املالحة وفن صنع السفن واخلربات املالحيـة واسـتيعاب املعـارف ا   
  ..االستكشاف، وهذا كله أرسى أساسا للمالحة اليت قام ا الصينيون فيما بعد

لقد شقت رحالت تشنغ خه البحرية السبع واستكشافه خطوط املواصالت البحرية، مما شكل شبكة مواصالت حبرية 
ميناء هام للتجارة بني الشرق والغـرب يف   –يل ووصلت رحالته الثالثة األوىل إىل شرقي اهلند وأقصاها إىل قو. متكاملة 

ومشلت خطوط تشنغ خه املالحية الرئيسية  . العصور القدمية، ووصلت رحلته الرابعة إىل غريب آسيا ومناطق شرقي إفريقيا
  .ميل ١٥٠٠٠خطا طول كلها  ٥٦

، وهـي  "احلرير البحـري  طريق"إىل " طريق احلرير الربي "كانت رحالتتشنغ خه السبع البحرية هي حتول هام من 
وقد فتحت . إن تشنغ خه حبار ميتاز بالروح اجلريئة والعطاء والروح االستكشافية النادرة. كذلك معجزة يف تاريخ املالحة

  . رحالته قرنا كامال شهد عمليات اإلحبار يف مشارق العامل ومغاربه 
ة ، وهي ختتلـف عـن رحـالت كوملبـوس     كانت رحالت تشنغ خه السبع البحرية دف إىل الدبلوماسية السلمي

كذلك ختتلف عن رحالت دجياما .الكتشاف أمريكا واليت جلبت املصائب للشعب احمللي اختالفا كبريا) ١٥٠٦ -١٤٥١(

                                                
(1) Ma Huan : " Ying-Yai shang-lan , p .26 

  ٥٢قوه ينغ ده ، املرجع السابق ، صـ )٢(
  ٥٣قوه ينغ ده ، املرجع السابق ، صـ)٣(
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الىت ارتبطت بالعدوان وب الثروات ويكفى لكى ندرك الفرق بني ذكرى تشنغ خه وغريه أنه مازالت ) ١٥٢٤-١٤٦٩(
  . ارته هلا وتعتربها رمزاً للصداقة ؛ لذلك فهو جدير بأن نطلق عليه رسول السالم بالد كثرية حتىي ذكرى زي

  املالحق
  "يونغ ىل " رسم تصويرى لإل مرباطور ) ١(ملحق رقم 

  http://albertchine.over-blog.com:املصدر  
  
  
  
  

املكان الذى كان يتم فيه بناء سفن الكنوز ىف ناجنينغ حالياً ) ٢(ملحق رقم   

  p13.ZHeng HE,S voyages Down The Westren Seas ,:  املصدر 
  
  
  
  
  
  
  

  صورة توضح الفارق بني أحدى سفن ) ٣(ملحق رقم 
  وسفينة كولومبس " سفن الكنوز " اسطول تشنغ خه 

  http://people.cohums.ohio-state.edu: املصدر 
  
  
  
  
  
  
  

  خريطة توضح رحالت تشنغ خه السبع ) ٤(ملحق رقم 
  http://www.mahalo.com: املصدر 

  
  
  

  ) ٥(ملحق رقم 
  خريطة توضح رحالت  تشنغ خه بالتفصيل 

  http://people.cohums.ohio-state.edu:املصدر 
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: املصدر . خريطة تشنغ خه الىت تعترب اخلريطة البحرية االوىل ىف تاريخ الصني ىف القرن اخلامس عشر ) ٦(ملحق رقم 
http://www.mapsorama.com/zheng-he-map-in-15th-century/ 

  
  
  
  
  

  )٧(ملحق رقم 
  النصب الصخرى الذى دشنه تشنغ خه ىف مدينة كولومبو ىف سريالنكا وهو األن ىف متحف املدينة 

  http://threeblindmen.photoshelter.com:املصدر 
  
  
  
  
  

  ) ٨(ملحق رقم 
  .صورة لعمالت نقدية خلفتها رحالت تشنغ خه البحرية 

  /http://hkmal.blogspot.com: املصدر 
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

ضريح تشنغ خه ىف كونيانغ مبقاطعة يونان

 

http://mongolschinaandthesilkroad  

  " يونغ ىل "رسم الزرافة الىت اهديت لإلمرباطور ) 
http:// eccentricyoruba.wordpress.com  

ضريح تشنغ خه ىف كونيانغ مبقاطعة يونان) ١٠(ملحق رقم   

://mongolschinaandthesilkroad.blogspot.com

  سان باو ىف مالقا أطلقمعبد ) ١١(ملحق رقم 
  عليه هذا االسم لتخليد ذكرى تشنغ خه

  
) ٩(ملحق رقم 

 com.:املصدر 
  
  
  
  

com: املصدر 
  
  
  
 
  
  
  
  

ملحق رقم 
عليه هذا االسم لتخليد ذكرى تشنغ خه 
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  مسجد تشنغ خه ىف اندونسيا ) ١٢(ملحق رقم 
  http://en.wikipedia.org: املصدر  

  http://ayabushkahmar.blogspot.com: املصدر 
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  املصادر واملراجع
  :أوالً املصادر 

النجوم الزاهرة ىف ملوك مصر والقاهرة ، ) : ٨٧٤ت) (مجال الني أبو احملاسن يوسف األتابكى ( ابن تغرى بردى  )١(
  .٢٠٠٨اهليئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، 

الضوء االمع ألهل القرن التاسع ، ضـبطه  :هـ ٩٠٢املتوىف ) حممدمشس الدين حممد عبد الرمحن بن (السخاوى  )٢(
 .م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤وحققه عبد اللطيف حسن عبد الرمحن ، دار الكتب العلمية ، بيوت ، الطبعة األوىل ، 

الـديوان املسـمى   ) ٨٣٧ت ) (شرف الدين أىب الذبيح امساعيل بن اىب بكر املقرى اليمىن الشافعى ( ابن املقرى  )٣(
 .هـ ١٣٠٥ف الواىف ، طبع مبطبعة خنبة اخليار ،مبوباى ، اهلند ، الشر

درر اعقود الفريدة ىف تراجم األعيان املفيدة ، مجعه وعلق عليه ) ٨٤٥-٧٦٦)(تقى الدين امحد بن على (القريزى )٤(
 . ١٤٢٣/٢٠٠٢حممود اجلبيلى ، دار الغرب اإلسالمى ، الطبعة األوىل ، 

معجم البلدان ، دار صـادر ،  ) : عبد اهللا ياقوت احلموى الرومى البغدادى  شهاب الدين اىب(ياقوت احلموى   )٥(
 .م ١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧بريوت ، 

  :املراجع : ثانياً 
ابراهيم  فنغ جني يوان ، اإلسالم ىف الصني ، تعريب حممود يوسف ىل هواين ، دار اهلالل األزرق ، هونج كونج  )١(

  . ٢٠٠٣، الطبعة األوىل ، 
 هـ ١٣٩٤تاريخ املسلمني يف الصني يف املاضي واحلاضر، دار اإلنشاء والطباعة، طرابلس، : بدر الدين حى الصيىن  )٢(
 .١٩٨٧تاريخ الصني ، سلسلة سور الصني العظيم ، دار بناء الصني للنشر ، بكني ، الطبعة األوىل   )٣(
غ ، دار النشر باللغات األجنبية ، بكني ، القوميات املسلمة ىف الصني ، ترمجة وجيه هواى وى تشين: تشو يوان   )٤(

 . ١٩٨٨الطبعة األوىل ،
موجز تاريخ العلم واحلضارة يف الصني، ترمجة حممد غريب، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب ،   : جوزيف نيدهام  )٥(

 . م١٩٩٥
  ١٩٨٧بعة األوىل ، جغرافيا الصني ، ترمجة حممد أبوجراد ، دار النشر باللغات األجنبية ،بكني ،الط: شيوى قوانغ  )٦(
 .٢٠٠٤تاريخ العالقات الصينية العربية ، ترمجة تشانغ جيا مني ، املركز العرىب للمعلومات ، بكني ،: قوه ينغ ده  )٧(
الشخصيات اإلسالمية البارزة ىف الصني ، دار اهلالل األزرق ، هونج كونج ، الطبعـة  : حممود يوسف ىل هواين  )٨(

 .٢٠٠٣األوىل ،
حتفة النظار ىف غرائب األمصار وعجائب األسفار ن ذيب امحد العـوامرى  " ة  املسماه مهذب رحلة ابن بطوط )٩(

 . ١٩٣٣بك وحممد أمحد جاد املوىل ، املطبعة األمريية ، القاهرة ، 
هيلدا هوخام ، تاريخ الصني منذ ما قبل التاريخ حىت اية القرن العشرين ، ترمجة أشرف كيالىن ، الس األعلى  )١٠(

 . ٢٠٠٢الطبعة األوىل ،  للثقافة ،
  املصادر واملراجع األجنبية : ثالثاً 

(1)Arnold Schrier : The Eunch and the Giraffe ,world history bulletion ,Social 
scienes and philosophy , Arkan Tach Univeresity , 2007. 

(2) Hsiao Hung-Te : Fleet and Wall 1405-1433 , the Zheng He expedition and 
Ming Empire Policy , faculity of Asian studies , Australian National 
University , 2003. 
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(3) Ma Huan : " Ying-Yai shang-lan " :" The overall survey of the ocean,sshores 
" , translated and edited by J.V.C Mills ,Cambridge Univeristy press , 1967. 

(4) Sally K.Church :Zheng He: an investigation into the plausibility of 450-FT 
Treasure ships , Monumenta serica , Journal of oriental studies , 2005. 

(5) Wang Gung Wu : Admiral Zheng He and southest Asia , The opening of 
relation between China and Malcca ,edited by Leo Suryadinata , institute of 
Southeast Asian Studies , Singapore , 2005. 

(6) ZHeng HE,S voyages Down The Westren Seas , complited by the 
information office of the people,s Gavernement of  Fu Jian province , China 
intercontinental press. 

  مواقع اإلنترنت : رابعاً
• http://albertchine.over-blog.com 

• http://ayabushkahmar.blogspot.com 

• http://eccentricyoruba.wordpress.com  
• http://en.wikipedia.org 
• http://hkmal.blogspot.com/ 

• http://mongolschinaandthesilkroad.blogspot.com 

• http://people.cohums.ohio-state.edu 
• http://threeblindmen.photoshelter.com 

• http://www.mahalo.com 
• http://www.mapsorama.com/zheng-he-map-in-15th-century/ 
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 نظرة تارخيية على  اتصال العرب بالصني واسهامات العرب واملسلمني يف احلياة العلمية والفكرية 
هناك سفارات وصلت منذ زمن اخللفـاء   تسنة ، فقد كان١٣٠٠وصل العرب واملسلمون إىل الصني قبل أكثر من 

ه اىل الصني ولقائه بإمرباطور الصني قاو الراشدين، فالسجالت الصينية تشري إىل وصول مبعوث اخلليفة عثمان رضي اهللا عن
  .تسنغ
يذكر الباحث السوداين جعفر كرار أمحد زميل معهد الدراسات التارخيية جبامعة بكني  أن مصادر أسرة مينغ تؤكد و

واستقر أن أربعة رجال قدموا من شبه احلزيرة العربية إىل الصني أثناء حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم للتبليغ باإلسالم، 
وانتهى املقام بالصحايب   Yangzhouبينما استقر اآلخر يف مدينة يانغزهو   Guanzhouأوهلم يف مدينة غوانزهو  

، وهناك مصادر تذكر وصول بعثة عربية إىل الصني زارت الـبالط   Quangzhouالثالث والرابع مبدينة كوانغزهؤو  
ورجعت البعثة إىل اجلزيرة العربية عن طريق وسط آسـيا  " شي آن " حاليا  Xian"  تسيان"اإلمرباطوري يف العاصمة 

 .)١(وبالد فارس
منذ البدايات كان االتصال بني الصني من جهة وبني العرب واملسلمني من جهة أخرى قائما أساسا على االهتمـام    

كر  والثقافة، بل كان كل طرف يصف باملعامالت التجارية، ومل يكن لدى الطرفني حاجة للحديث عن الدين أو حىت الف
دين اآلخر، فالرحالة العرب واملسلمون يصفون عادات الصينيني وتقاليدهم بينما املؤلفون الصينيون يصـفون املسـلمني   

يف القسم اخلاص بالتجار املسـلمني  ) م٩٠٧-م٦١٨" (كوانغ تنغ"وكيف يعبدون اهللا، فقد ذكرت حوليات عهد أسرة 
، يعبدون اهللا، وليس يف معابدهم متثال وال صورة، "كانتون"أن بعض الغرباء وفدوا على " داشي"م الذين كان يطلق عليه

"  هوي هوي"ديانتهم ختتلف عن ديانة بوذا، وكانوا ال يطعمون حلم اخلرتير وال يشربون اخلمر، ويطلق عليهم اليوم اسم 
بنوا دورا مجيلة من طراز خيتلف عن ذلك " كانتون"إلقامة يف وحصلوا منه على إذن با" قاو تسنغ" وملا استأذنوا اإلمرباطور 

  .الذي يف بالدنا، وكانت هلم ثروة عظيمة، ودانوا بالطاعة لرئيس انتخبوه بأنفسهم
يـانغ  "و"  تشوان تشو"ومل يكن انتشار املسلمني يف موانئ الصني الساحلية فقط بل توغلوا داخل الصني فوصلوا إىل 

ليت انتهي حكمها للصـني  وانتشر اإلسالم يف الصني خالل فترة أسرة تانغ ا" اليانسيكيانغ" ى ر عل" هانغ تشو"و"  تشو
  م ٩٠٧سنة 

كانت أعداد كبرية من املسلمني قد استقرت على سواحل الصـني  )  م١٢٧٩ –م ٩٠٧( حني بدأ عهد أسرة سنغ 
وغريها،  ودخل كثري من السكان احملليني " الزيتونة"م املعروفة يف املصادر العربية باس" تسي تون"و"  كانتون" وخباصة يف 

يف اإلسالم، وشارك أبناؤهم وأحفادهم يف إدارة الدولة الصينية ويف حركة األدب والثقافة وخباصة يف جمال الترمجة، ويذكر 
  .)٢(أن مؤلفات ابن سينا قد نقلت إىل الصينية يف عهد أسرة سنغ

الـيت  ) م ١٢٨٠" ( إيوان املغوليـة "وتوحيد الصني وتأسيس أسرة "  سنغ" رة متكن املغول من القضاء على حكم أس
جلبت معها عشرات اآلالف من احلرفيني والعلماء واإلداريني املسلمني إىل الصني للمساعدة يف إدارة الصني وإعمارهـا،  

كانت الصني تضم اثنيت  ويذكر أنه يف عهده"   يوان سي تسو" الذي لقب بـ " قبالي خان" كانت الصني من نصيب  
عشرة مقاطعة منها مثاين واليات حكمها والة مسلمون، كما كان هناك نواب حكام من املسلمني يف مقاطعات أخرى، 

                                                
م  غري مطبوعة ١٩٩٥الصينية العربية  جامعة ناجنني جعفر كرار أمحد ، رسالته للدكتوراة بعنوان  تاريخ العالقات  )١(

  وحبثه دراسة حول اإلسالم واملسلمني يف ظل الدولة املغولية يف الصني  حبث غري مطبوع

م بذكرى مرور ألف سنة على ميالد ١٩٥٢ذكر فهمي هويدي يف كتابه اإلسالم يف الصني  ان الصني احتفلت سنة  )٢(
  م١٩٨١الكويت اإلسالم يف الصني  سلسلة عامل املعرفة    ٤١ن سينا والطب الصيين  ص ابن سينا يف مؤمتر بعنوان اب
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وميكن الرجوع ملا كتبه ابن بطوطة يف رحلته لندرك املكانة اليت وصل إليها املسلمون آنذاك،  الذين انتشروا يف مدن الصني 
  .)١(يطا من  من الفرس والعرب واألتراكاملختلفة  وكانوا خل

إىل وجود قادة عسكريني يف يونان من املسـلمني العـرب    )٢(ويشري رشيد الدين  اهلمداين صاحب جامع التواريخ 
وقد ورث "  Xiang Yangزيانغ يانغ "وغريهم  أسهموا يف القضاء على آخر معاقل أسرة سنغ اجلنوبية بعد فتح مدينة 

األبناء واألحفاد مواقع اآلباء واألجداد يف اجليش، واندمج هؤالء تدرجييا يف اتمع الصيين وحتولت أمساؤهم اإلسالمية إىل 
أمـا    i-si-ma-yinأمساء صينية أو خضعت األمساء العربية اإلسالمية إىل طريقة النطق الصيين  فصار امساعيل  يكتب 

وقد وصل املسلمون إىل مكانة عالية أشارت إليها املصادر العربية ..وهكذا   ma- hu- ma- suحممد فكان يكتب 
والفارسية مثل صبح األعشى للقلقشندي وجامع التواريخ لرشيد الدين اهلمداين، ويشري األخري إىل أن املسـلمني تولـوا   

 )٣( .جم إىل اللغة العربية والفارسيةمناصب رفيعة يف مجيع ااالت لدرجة أن مراسم  قبالي خان وأوامره كانت تتر
م ، وانتشرت ١٣١١وقد أشار رشيد الدين اهلمداين يف تارخيه إىل أن دارا للقضاء اإلسالمي احلكومي تأسست عام   

املدارس اإلسالمية اليت تدرس اللغة العربية واللغة الفارسية فضال عن العلوم اإلسالمية ، كما تأسست مدرسة لدراسة  فن 
م وكان املسلمون يتمتعون باحلرية الدينية يف ظل حكم أسرة املغول مثلما متتعوا ا يف عهد ١٢٨٩العريب والفارسي اخلط 

كان لتواجد املسلمني يف مناطق الصني املختلفة تـأثري  و  أسريت تانغ وسنغ واالستقاللية يف إدارة شئون دينهم ومعاشهم 
ملختلفة يف الصني، فقد استخدم املغول التقومي اإلسالمي اهلجري الـذي أعـده   ملحوظ على الثقافة الصينية وعلى العلوم ا

ويعين العشرة آالف سنة، وكان التقـومي  " تقومي وان نيان" الفلكي املسلم مجال الدين ، وقد أطلق على التقومي اإلسالمي 
كما أسهم  )٤(ط القرن الثالث عشر اهلجري مرجعا مهما لوضع التقومي الصيين على مدار أربعمائة سنة امتدادا من أواس

 )٥(الصينيون بدورهم يف الفلك اإلسالمي
ومل يقتصر األمر على الفلك فقد نشطت حركة ترمجة كتب عربية يف الرياضيات مبا فيها أصول اهلندسـة، وأسـهم   

ل الصينيون من الطب اإلسالمي و ل املسلمون أيضا مـن  املسلمون يف تطوير علم اجلغرافيا واخلرائط يف الصني ، وقد
الطب الصيين، وأثبت رشيد الدين اهلمداين يف كتابه قائمة باملؤلفات الطبية الصينية املترمجة من لسان أهل اخلطا أي الصني 

  .إىل لغة الفرس مث إىل لغة العرب
  رعاية أباطرة الصني للعلماء  من أصول عربية وإسالمية

  بالفكر الديين الصيين والثقافة الصينيةإسهامات علماء العرب املسلمني وتأثرهم 
املغولية وذابت أعداد كبرية منهم يف الثقافة الصينية وذلك بشكل تطـوعي،  " يوان"اندمج املسلمون إبان عهد أسرة 

وتأثر املسلمون الصينيون يف تلك الفترة بأفكار الكونفوشية وتعاليمها، بل أصبح بعضهم من كبار أساتذا، ومل يكن هذا 

                                                
  وما بعده ٦٠هويدي مصدر سابق ص  )١(

ترمجة  حممد صادق نشأت وحممد موسى هنداوي   ٢انظر الترمجة العربية للكتاب الفارسي  جامع التواريخ  جملد  )٢(
  خالعربية  ط القاهرة  دون تاري وفؤاد عبد املعطي الصياد  دار احياء الكتب

(3)Rossabi,Morris, The Muslims in the Early Yun Dynasty p.276 
نقال عن جعفر أمحد  مصدر  سابق وانظر ايضا  فيصل السامر  اجلذور التارخيية للحضارة العربية واإلسالمية يف الشرق 

  م١٩٧٧األقصى دار الطليعة  وزارة االعالم العراقية 

مجال الدين باي شوي  مسامهات املسلمني الصينيني يف التاريخ  مقال يف كتاب سلسلة ثقافية  منشورات جملة بناء  )٤(
  م دار النشر باللغات األجنبية نقال عن  جعفر حبث غري منشور١٩٨٢الصني  بكني 

بقلم جاو صيان نقال عن جعفر أمحد م  ١٩٨٠العالقات الثقافية اخلارجية يف فترة أسرة يوان  جملة بناء الصني  يوليو  )٥(
  مصدر سابق
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ويف عهد اإلمرباطور  يني يو  )١(مر الغريب ألن تعاليم الكونفوشية األخالقية ال تتعارض مع تعاليم اإلسالم يف شيء باأل
Yen yu  )م ١٣٢٠ –م ١٣١٤ ( اهتم املسلم الصيين شوشني تايshu shin tai ) قائد وحدة املدفعية يف خونان (

أسيس أكادميية استغرق بناؤها عشر سنوات  كما أسس ابنه  معني بالكونفوشية كثقافة وفكر فاستخدم ثروته اخلاصة يف ت
  .مكتبة الكالسيكيات والكتب القدمية)  mu yen tieh muمو -تيه -اين-وكان ينطق بالصينية  مو( تيمور 

صيين، مل يقتصر األمر على الفكر الديين بل تعداه إىل  الثقافة واألدب الصيين  فقد برع عدد من املسلمني يف األدب ال
واحتلوا مكانا مرموقا يف تاريخ األدب الصيين،  ومل تقتصر إسهامات املسـلمني الصـينيني علـى الفكـر األخالقـي      
الكونفوشيوسي أو الشعر الصيين بل كان منهم من برعوا يف فن الرسم واخلط بل برع بعضهم يف عدد من الفنون واألمناط 

الذي كان شاعرا  ورسامنا، وختصص أيضا يف الفلسـفة    kaoko-kung"كاأوكو كونغ"األدبية يف وقت واحد مثل 
 )٢(الكونفوشية والتاريخ واألدب الصيين 

لـيس فقـط بـالفكر والثقافـة     "   Sham-siشم سيٍ "كما اهتم الصيين العريب املسلم مشس وينطق يف الصينية 
نفوشية والطاوية والفلك والتنجيم واجلغرافيا الكونفوشية بل بالثقافة الطاوية أيضا، كما كتب حنو اثين عشر كتابا عن الكو

ومل يقتصر األمـر   )٣(والتاريخ وعلم البيئة أي علم ختزين املياه، وأعد أطلسا جغرافيا فضال عن كتابه سرية حياة العظماء 
  .)٤(على الرجال بل تعداه إىل النساء، فهناك نساء مسلمات شاعرات وأديبات

أو كما تطلق عليه املصادر )  م١٢٧٩-م١٢١١( عمر مشس الدين /بالسيد األجل يعد العامل املسلم الذي كان يلقب
منوذجا للتعايش بني املسلمني وأتباع األديـان والتقاليـد املختلفـة يف      Xiang Yangالصينية األمري العريب زيانغ يانغ

م صفحات من تارخيه الذي ملع أثناء حكم أسرة يوان وكان حاكما ١٦٨٤الصني، وقد أوضحت خمطوطة ترجع إىل سنة 
  )٥(. على مقاطعة يونان

وقد رحلت أسرته إىل الصـني سـنة   ويذكر أن أسرته هاجرت من اجلزيرة العربية إىل خبارا حيث ولد مشس الدين، 
وزينـدينغ   Henanوهينـان  Yanjingم مع جيوش املغول، وذاعت شهرته يف منطقة بكني، ويـان جينـغ  ١٠٧٠

Zhending  وغريها وكسب ثقة الناس يف الصني، وكاحنكيما متساحما يف سياسته الدينية وعالقته مع القوميات املختلفة
ينة من األقليات والديانات والثقافات املختلفة، وهكذا بىن مسجدين كبريين كما بىن واألقليات يف منطقة تضم تشكيلة متبا

م أول معبد كونفشيوسي يف تـاريخ  ١٢٧٦-م١٢٧٤معابد ومدارس آلتباع الكونفوشية بل يقال إنه أول من بىن يف عام 
  )٦(رى مثل الطب والفلك وغريها منطقة يوننان، وأحلق به مدرسة لدراسة التعاليم الكونفوشية فضال عن تدريس علوم أخ

)٦(  

                                                
االسالم واألديان يف اليابان القسم اخلاص بالشنتو  مكتبة امللك عبد العزيز العامة الرياض : انظر  مسري عبد احلميد  )١(

  وانظر صفحات البحث األخرية

  جعفر كرار مصدر سابق )٢(

  تاريخ أسرة يوان  نقال عن جعفر كرار مصدر سابق )٣(

ابنة " يوئيه إيه"تشري حوليات أسرة مينغ واملصادر الصينية إىل أديبة مسلمة صينية عاشت يف زمن أسرة يوان امسها  )٤(
نقال عن جعفر أمحد مصدر .  وكانت تؤلف باللغة الصينية وعاملة بالكالسيكسات" وو تشانغ"مجال الدين مفتش منطقة 

  سابق

  بعده وما ٥٢هويدي   املسلمون يف الصني ص  )٥(

  جعفر أمحد  مصدر سابق   )٦(
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زيادة ملحوظة نظرا للتزاوج بني األسر املسلمة  مـن  )  م١٦٤٤ –م ١٣٠٩( ازداد عدد املسلمني يف زمن أسرة مينغ
األصول العربية وااليرانية والتركية والصينية  وقد أصدر اإلمرباطور عددا من املراسيم اإلمرباطورية حلماية املسلمني وضمان 

  .)١(العبادة حقهم يف 
وقدم أرضا ودعما ماليا لبناء مسجدين، وشجع املسلمني على مواصلة اآلعمال التجارية داخل الصني، ووصل األمـر  

أمر ببناء مسجد يف ناجنني ونظم بنفسه قصيدة مكونة مـن  ) م ١٣٩٨-م١٣٦٨( Tai-zuإىل حد أن اإلمرباطور تايزو
 )٢(ب حجري وضع يف املسحدمائة كلمة يف مدح الرسول الكرمي، حنتت على نص

وهكذا كان العرب واملسلمون  يلقون معاملة طيبة من أمرباطور أسرة مينغ اليت أعادت العرش إىل عرق اهلان الـذي  
تنتمي إليه األغلبية الساحقة من الشعب الصيين،  فتزوجوا من صينيات من اهلان، وتقبلوا بعضا من عادات أهـل الصـني   

  )٣( .األصليني
واصل املسلمون اندماجهم يف اتمع الصيين وإسهامهم يف تطوير اتمع ) م ١٩١١ –م ١٦٤٤( رة مانشو يف عهد أس

وإدارته، وظهرت قيادات إسالمية وعلماء متخصصون يف القرآن واحلديث والفقه والتوحيد وغريها من العلوم اإلسالمية 
الذي كتب عن " مانشو"الدين باللغة الصينية والشيخ م وهو أول من كتب عن ١٦٦٠املتويف " وانغ داي يو"مثل الشيخ 

وهو عامل معروف كتب كتابا يف السرية من عشرين جزءا وسيأيت احلـديث  )٤(م١٧٣٠اإلسالم والشيخ ليؤ تشيه املتوىف 
م وقد كتب خالصة أصول الدين األربعة وتعريف روح اإلسالم، وهكذا ١٨٧٣املتوىف " مانو تشو"عنه فيما بعد، والشيخ 

نالحظ أن املسلمني أصبحوا حيملون أمساء صينية جبانب األمساء العربية كما أن األمساء املتداولة يف جمتمعـات املسـلمني   
  )٥( .أخذت صياغات صينية

م  ١٧٣١يف سنة ) ويكتب أيضا تشيان لونغ ( تعرض  املسلمون لظروف قاسية أحيانا إال أن  اإلمرباطور تشني يوانغ 
عهم  فأصدر بيانا حيدد فيه سياسته، وهو بيان يشرح وضع املسلمني ومكانتهم يف الصني على مر حاول أن يهدئ من رو

يف والية من واليات اإلمرباطورية يوجد منذ قرون كثرية مضت عدد كبري من املسلمني يشـكلون  " التاريخ، فذكر أنه 
أنظر إىل بقية رعييت متاما، ال أفرق بينهم وبـني  شرحية من شرائح الشعب الصيين وأنا أعتربهم كأبنائي، وأنظر إليهم كما 

  )٦(" الذين ال يدينون باإلسالم
ومن أهم الدالئل على انتصار اإلمرباطور تشيان لونغ للمسلمني، وقوفه إىل جانب طباعة كتاب سرية خـامت النبـيني   

م ١٧٢١سنوات يف تأليفه من سنة  الذي أمضى  ثالث)  وينطق أيضا ليو تسي( للعامل املسلم الشيخ ليوتشيه سابق الذكر 
م تنقل خالهلا يف أرجاء الصني سعيا وراء الكتب العربية والفارسية اخلاصة بسرية النيب صلي اهللا عليه وسـلم،  ١٧٢٤إىل 

حني أعيد نشره بعد مرور سبع سنوات على الطبعة األوىل، قـام   ١٧٨٢م ويف سنة ١٧٧٥ونشر الكتاب ألول مرة سنة 
ومن أجل تسوية القضية عرض كتاب "  هاي فو رون"ى باطلة ملعارضة نشر الكتاب، اشتهرت بقضية البعض بإقامة دعو

السرية النبوية على اإلمرباطور تشيان لونغ فاستحسنه بعد مطالعته ووضع له مقدمة أشاد فيها بالكتاب، وبـذلك أصـبح   
                                                

  م حيمي املسلمني وممتلكام ومساجدهم١٣٩٢مرسوم سنة  )١(

  جعفر أمحد  املصدر السابق )٢(

  وما بعدها  ٦٨هويدي  املسلمون يف الصني ص   )٣(

يف الطبعة  م والتاريخ الذي اثبتناه مذكور١٧٤٥جاء يف كتاب املسلمون يف الصني ليحىي هوييدي أنه تويف سنة   )٤(
اجلديدة لكتاب سرية خامت النبيني  انظر الكتاب املذكور مقدمة حممد علي تشانغ جيع  رئيس اجلمعية اإلسالمية الصينية 

  م بكني١٩٨٤يونيو 

وانظر ايضا املوسوعة اجلغرافية  الد اآلول جامعة االمام حممد بن سعود اآلسالمية  ٦٨هويدي مصدر سابق ص  )٥(
  م١٩٩٨الرياص 

  ٧٣  -٧٢نقال عن هويدي ص  )٦(
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بعة اليت نشرت الكتاب من قبـل إىل إعـادة   صاحب املط" يوان"الكتاب أكثر شهرة من ذي قبل األمر الذي حدا بالسيد 
  )١( .طباعة الكتاب عدة مرات

وقد استوعب املسلمون  دروس تارخيهم يف الصني فلم يكونوا راغبني يف أن يظهروا كأجانب فهم مواطنون صينيون، 
احلصافة حبيث بنوا  وإن اختلف دينهم واختلفت لغتهم عن بقية مواطنيهم من أتباع األديان والعقائد األخرى، وكانوا من

بعض مساجدهم دون مآذن كما كان بعضها مصمما على الطراز الصيين حبيث ال ميكن أن مييز الناظر إليها من اخلـارج  
شي "املبين يف ) مبعين  بيت اهللا تعايل " ( تسنغ تشن داسي"بينها وبني أي معبد آخر أو منشأة عامة يف الصني  مثل مسجد 

نغ، واحلقيقة أن املسلمني جلأوا إىل ذلك مراعاة لشعور الصينيني وجتنبـا السـتفزازهم، ومل   وقد تأسس يف عصر مي" آن
يتميزوا عن غريهم من الصينيني يف الزي واملالبس العادية حىت ال يكاد يعرفهم أحد من أول وهلة، بينما يف املسجد كان 

كمـا كـان املسـلمون     )٢( .سوداء على رؤوسهمالشيوخ يضعون العمامة بينما املصلون يضعون الطاقية البيضاء أو ال
  .يشاركون معابد الكونفوشية احتفاالا وكان منهم من يعمل موظفا فيها

كانوا يصورون اإلسالم ملواطنيهم من الصينيني على أنه متفق مع  –كما يذكر توماس أرنولد  –واحلقيقة أن املسلمني 
يسريون وفق تعاليم أجدادهم يف الزواج واجلنازات وغسل األيدي قبل  تعاليم الكونفوشية مع فارق واحد هو أن املسلمني

وجبات الطعام، وحترمي حلم اخلرتير واخلمر والدخان ولعب امليسر، وقد كانت مؤلفات املسلمني متجد كتب كونفشيوس 
  .)٣(وغريها من الكتب الصينية، وتشري إىل اإلتساق بني ما يف الكتب الصينية وتعاليم اإلسالم

تمر الوجود اإلسالمي حىت اليوم دون انقطاع ويرجع السبب إىل أن املسلمني الذين أقاموا يف الصني وانـدجموا يف  اس
اتمعات الصينية، والصينيني الذين أسلموا واندجموا يف اتمعات اإلسالمية، مل جيدوا ما حيول بينهم وبني ذلك، نظرا ألن 

نابعة من تراثهم القدمية ال تتعارض مع املبادئ األخالقية اإلسالمية، مما حـدا بعلمـاء   عقائد الصينيني وتقاليدهم الثقافية ال
  .املسلمني يف الصني الكتابة عن اإلسالم وشرحه ملواطنيهم الصينيني على خلفية العقيدة الطاوية والعقيد الكونفوشية

  تأثره باإلسالم وتأثريه يف اليابان:  الفكر الديين  الصيين
باختصار إىل الطاوية والكونفوشية والبوذية يف الصني آلن هذه املعتقدات والتقاليد هي اليت حددت يف معظم نشري هنا 

األوقات جوانب العالقات املختلفة بني املسلمني وجريام داخل الصني من جهة وأثرت على الفكر الديين الياباين من جهة 
  .أخرى

ي أقدم من الكونفوشية وأمشل منها، بل هناك من يرى أن كونفوشيوس من املعروف أن الطاوية متعمقة يف الصني وه
نفسه يعد من رسل الطاوية واملبلغني ا، وليس للطاوية مبدأ معني لكنها جمموعة متداخلة من املعتقدات الشعبية أساسا تم 

والطاوية تشبه الشنتوية اليابانية لدرجة بإجياد التوازن بني البشر والعامل من حوهلم أو املضي على الطريق الصحيح يف احلياة، 
وكالمها مبعين الصراط املسـتقيم، وهلـذا    )٤(أن الطاوية تعين تعاليم الطريق أو شريعة الطريق والشنتوية تعين طريق اإلله 

  )٥( .انتشرت الطاوية يف صورة الكونفوشية يف اليابان، وقد وصلت الكونفوشية إىل اليابان قبل وصول البوذية
الكونفوشية باختصار شريعة احلكم عن طريق األخالق، إال أا ارتبطت أيضا بفهم الكون والسماء لذا عـدها   تعين

البعض عقيدة أو دينا جوهره التعليم الذي يؤدي إىل أن يفيد اإلنسان نفسه على أساس مبادئ األخالق األمر الذي يؤدي 
                                                

بكني  يونيو  -مقدمة  كتاب  سرية خامت النبيني بقلم  حممد علي تشانغ جيه  رئيس اجلمعية اإلسالمية الصينية   )١(
  م١٩٨٤

  ٧٦هويدي  ص  )٢(

  ٧٨هويدي  )٣(

  ١٦٠م ص ٢٠٠٧علمية  بريوت انظر  امني ماكوتو ميزوتاين  األديان يف اليابان  بني املاضي  واملستقبل دار الكتب ال )٤(

  م٢٨٥طبقا لسجالت التاريخ اليابانية القدمية  سنة  )٥(
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لة فيؤدي إىل استقرارها، وهـذا االسـتقرار هبـة مـن السـماء،      إىل حسن اإلدارة يف  البيت أوال مث يتعداه إىل  الدو
وكونفوشيوس يرى أن تربية اإلنسان لنفسه ومسوه األخالقي أمر ممكن ألن هذه هي الفطرة اليت فطر عليها اإلنسان، كما 

  )١( .أن اإلنسان خير يف األصل
ا تعلم الوالء وطاعة ويل األمر، واستخدمها ازدهرت تعاليم الكونفوشية كثريا يف الصني وصارت دستورا تشريعيا، آل 

الصينيون واليابانيون على حد سواء بإفراط فكانت األصولية الكونفوشية تعين إرغام املواطنني على تقـديس اإلمرباطـور   
رفضوا الراعي اإلهلي، وقد أحدث هذا قلقا شديدا يف أوساط املسلمني الصينيني الذين رفضوا اخلضوع لغري اهللا الواحد، و

  .تقديس غري اهللا
أما البوذية فوصلت الصني من اهلند يف القرن السادس امليالدي وحتولت إىل ما يطلق عليه بوذيـة الـزن أي التأمـل     

واالستغراق يف التأمل، مث حتولت يف القرن الثامن إىل ما أطلق عليه البوذية الصوفية، وقد انتقلت البوذية الصينية إىل اليابان، 
صراعا أو نزاعا كان حيدث أحيانا بني أصحاب العقائد سابقة الذكر سواء يف الصني أو اليابان، ويف الصـني   وال شك أن

  .حدثت نزاعات او صراعات بني الصينيني من غري املسلمني واملسلمني تسببت فيها أحيانا عناصر خارجية 
أو عقيدة ، وأكثر من هذا فإن الفالسفة اليابـانيني   مل تكن الكونفوشية اليت انتقلت تعاليمها إىل اليابان من الصني دينا

يرون أن البوشيدو استوحت فضائل الكونفوشية واعتمدا يف تكوينها املتعلق بـاألخالق،  " إينازو نيتوبيه " البارزين مثل 
 واألصدقاء ، إمنا فإقرارها للمبادئ األخالقية اخلمسة ما بني السيد واملسود، واحلاكم واحملكوم، واألب واالبن، والزوجني

  .هي مجيعها تؤيد ما كانت تتمخض عنه الغريزة اليابانية قبل تسرب تعاليم كونفوشيوس إىل اليابان قادمة من الصني
ويف الصني كان املسلمون من جانبهم حياولون شرح اإلسالم ملواطنيهم الصينيني على أرضية العقيدة الكونفوشـية إن   

صاحب كتاب سرية خـامت   -اس أرنولد، ومن املعروف أن العامل املسلم الشيخ  ليوتشيه  صح التعبري وهذا ما ذكرة توم
كان يعلم الكونفوشية، وكان يدرس العقائد الصوفية وفلسفة التأمل، وكان يعتقد أنه ال فرق أبدا بـني تعـاليم    -النبيني

الذي تتلمذ على كتبه واستفاد مـن  " تناكا إيبيه"لم اإلسالم األخالقية وتعاليم الكونفوشية، وهذا ما أشار إليه الياباين املس
مؤلفاته وترجم كتابه سرية خامت النبيني إىل اليابانية، ونقل كثريا من أفكاره، وقد اعتنق الياباين  تناكا إيبيه اإلسالم، وهـو  

ليم األخالقية يف الطاوية والبوذية واعتقد تناكا إيبيه بدوره أنه ال فرق بني التعا )٢(يعد رائد الدراسات اإلسالمية يف اليابان 
واإلسالم، ويفهم من مؤلفات العامل الصيين ليوتشيه تأثره بأفكار كونفوشيوس ونظرته اخلاصة اليت تتضـمنتها األفكـار   

وميكن االطالع على أفكار ليوتشيه يف علم الكالم من خالل كتابه املسـمى   )٣( .الصينية اليت كان يدرسها منذ صغره
  .)٤(وهو بالعربية  بشرح لطائف

  مسات التعليم  الديين اإلسالمي يف الصني
نشأ تدريس الدين اإلسالمي والعلوم اإلسالمية يف الصني منذ أمد بعيد ، وتطور ذلك من خالل املساجد يف أواخـر  

 حني وضع مشاهري العلماء املسلمني كتبا)  م ١٩١١-١٦٤٤(وأوائل حكم أسرة تشينغ ) م١٦٤٤-١٣٦٨(أسرة مينج 
                                                

  نظر مسري  االسالم واألديان يف اليابان  مصدر سايقا )١(

انظر  تناكا ايبيه رائد الدراسات اإلسالمية ورحالته يف بلدان آسيا واجلزيرة العربية حترير ختبة من اآلساتذة ترمجة   )٢(
  م٢٠٠٤حلميد  وسارة تاكاهاشي مركز امللك فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية  الرياض مسري عبد ا

  ٣٤٦انظر باليابانية  فهم االسالم يف الفكر الياباين املعاصر  مقال  شيغريو هاسييب   احلاج تناكا ايبيه والصني  ص   )٣(
  م٢٠٠٨نشر جامعة تاكشوك 

باهتمام الفقري عبد احلكيم احلاج السيد حممد نور احلق بن السيد لقمان الصيين هجرية  ١٣٢٠طبع يف اهلند سنة  )٤(
البخاري األصل الذي أشاد باملؤلف قائال واهللا لوال ختم املصطفي لكان بالصني نبيا ويف اخر صفحة كتب  هذا الطبع 

وعلى اصحابه أمجعني واحلمد هللا  اهلجرة النبوية وعلى صاحبها افضل الصالة واكمل السالم ١٣٢٠واقع جبانبور يف سنة 
  متمت الكتاب يف شهر ربيع األول بعون اهللا  انظر امللحق
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باللغة الصينية ، أطلق عليها  الكتب اإلسالمية الكالسيكية القدمية، وبدأ األئمة يدرسون لتالميذهم هذه الكتب يف املساجد 
، وقد أدى هذا إىل تشجيع دراسة تعاليم اإلسالم ، مما ساعد على  وجود عدد كبري من علماء املسـلمني الصـينيني ،   

رآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف  ، وكانوا يعلمون باللغة الصينية ، وبلغة أخرى يعرفون العربية والفارسية ويفقهون الق
  .هي خليط من العربية والفارسية ، وانتشرت الكتب التعليمية املترمجة للصينية 

جـامع  "، و" شرح حقائق اإلسـالم " ومن الكتب اليت ترمجت أو كتبت بالصينية يف أواخر حكم أسرة مينغ كتاب 
، وقد ذكر تناكا ابيبه أنه استفاد من بعض هذه " سرية النيب عليه الصالة والسالم"، و" شريعة اإلسالم"، و" إلسالمتعاليم ا

ومل يقتصر دور املساجد على الصالة والتعليم ، وإمنا جتاوزها إىل إبرام عقود الزواج ، وإصـدار وثـائق   .الكتب وغريها
هم ، والتعرف على أحوال املسلمني االجتماعية ، وعلى مشاكلهم ، والبحث الطالق ، وجتهيز موتى املسلمني والصالة علي

عن حلول هلا ، والتوفيق بني أفراد األسر ، وإصدار الفتاوى الشرعية وغريها، وباختصار كان املسجد حمور حياة املسلمني 
  .ع خمتلفة الدينية واالجتماعية والثقافية ، وهو ما أملح إليه تناكا ابيه يف كتاباته يف مواض

برز  يف عهد أسرة مينج عامل صيين املولد من مقاطعة يون نان يدعى  كونغ تاسو ، أسس مدرسة يف أحد مساجد يون 
نان ، وكان يدرس الفقه والتفسري واحلديث  واللغة العربية ، واشتهرت مدرسته ، كما نال هو شهرة واسعة حىت لقـب  

" وانـغ دي يـو  " هناك علماء آخرون أجنبتهم املدارس الدينية ، ومنهم  الشيخ و. )١(مبعلم املعلمني  أو أستاذ األساتذة
األجوبـة  " ومن أشـهر كتبـه    )٢(ويعتقد أنه أول عامل صيين كتب عن اإلسالم بالصينية )  م ١٦٦٠-١٥٦٠حوايل (

م ١٧١١-١٦٤٠(و ، ومن العلماء املشهورين أيضا  الشيخ ماتس" حقيقة اإلسالم "وكتاب "  الصحيحة عن الدين احلق 
، ويأيت من بعده الشيخ لوتشيه الذي ترجم تناكا "  إرشاد اإلسالم " ،الذي ألف كتابا ضخما من عشرة أجزاء بعنوان )

ابيه كتبه إىل  اليابانية ،  والذي ينطق امسه باليابانية ريوكايكو،  ومن أهم مؤلفاته حقائق اإلسالم يف ستة أجزاء ، وسرية 
-١٧٩٤( شرين جزءا  وأحكام اإلسالم يف عشرين جزءا  ، وهناك عامل آخر هو الشيخ ما فو تسـو  خامت األنبياء يف ع

" التعريف بروح اإلسالم " ، و " مقصد احلياة " ، و "خالصة أصول الدين األربعة : " الذي اشتهر مبؤلفاته مثل ) م١٨٧٣
  )٣(". أحكام الدين " و 

  ر الديين الصيين؟ هل ميكن أن يكون اإلسالم قد أثر على الفك
  وجهة نظر يابانية

يرى بعض املفكرين اليابانيني وجود احتمال قائم بشأن تأثري األفكار اإلسالمية على الكونفوشية وخباصـة مـذهب   
زوتشي ومذهب يانغ منغ،  يذكر الربوفسر شيغريو هاسبيه املتخصص يف الدراسات الصينية أنه كان يقرأ كتاب السـرية  

ه العامل املسلم الصيين ليوتشيه فوجد أن ما كتبه املؤلف عن االسالم  إمنا هو شرح للمنطق الكونفوشـي،  النبوية الذي كتب
مل يطرأ على ذهين أبدا أنه كان يشرح اإلسالم بل ظننت أنه يكتب عن الكونفوشية بأسلوب : " ويكتب الربوفسر شيغريو

لكونفوشي، ويقال إن العلماء الصينيني املسلمني قد درسوا منطقي واضح فأدركت أن  نظام الفكر االسالمي يفوق الفكر ا
ملـاذا  أثـر االسـالم يف    :  ويتساءل الربوفسـر شـيغريو  . علوم الكونفوشية لكي يعرفوا وجود اهللا  وإثبات وجود اهللا

م الذي أسس الكونفوشية اجلديدة كان رجال متجوال يف املنـاطق  ١٢٠٠-م١١٣٠ألن  زوتشي  : الكونفوشية؟ وجييب
وباملثل كـان املؤسـس الثـاين    .. الذي كان جيتمع فيها أصحاب الديانات   Senshuااورة مليناء  الزيتونة  سينشو

كان يف حبثه  عن الطريق او الشريعة أشبه بالصويف، وقد ) عهد منغ(م  ١٥٢٨-م١٤٧٢" أو يوميه"للكونفوشية اجلديدة 

                                                
  ٨٣-٨٢م    ص  ١٩٨١اإلسالم يف الصني  الكويت : فهمي هويدي  )١(

حقيقة "وكتاب "  األجوبة الصحيحة عن الدين احلق " ومن أشهر كتبه  ٣٢٥املوسوعه اجلغرافية الد االول  ص  )٢(
  ،"  اإلسالم

  ٨٧وفهمي هويدي ص   ٣٢٦املوسوعة اجلغرافية الد األول ص  )٣(
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ي نظرية وحدة الوجود،  وهكذا أثر اإلسالم يف الكونفوشية وأثرت شرح العقيدة األساسية الحتاد رب الكون واالنسان أ
  )١( ."الكونفوشية يف الفكر الياباين وكان تأثري االسالم سابقا على التأثري األوريب يف اليابان

أن اإلنسان حني ينتقل من مكان إىل مكان ذهابا وإيابا ينقل معه  - كما ذكر الربوفسر شيغريو هاسيبيه -فال شك  
هل ميكن وجود فكر مستقل أو منعزل عن بقية األفكار؟ وهل يوجد حد فاصل أو قاطع : عقيدته ودينه مما جيعلنا نتساءل

  )٢(. بني احلضارات كما يدعي أصحاب فكرة صراع احلضارات
  سالمي يف الصني تناكا إيبيه وتأثره بالفكر الديين اإل

م ،و يف العاشرة من عمره عمل مع أمه يف أحد احملـالت التجاريـة    ١٨٨٢ولد تناكا إيبيه يف الثاين من إبريل سنة  
التحق الشاب تناكا إيبيه الذي بلغ من ) ميجي  ٣٣( م ١٩٠٠يف سنة  ،وواهتم يف صغره بقراءة نوع من األدب الصيين 

اليت كانت نواة جامعة تاكشوك احلالية ) جبيم قاهرية" ( تايوان كيوكاي جاكّو " تايوانية العمر تسع عشرة سنة باملدرسة ال
سافر تناكا إيبيه إىل بكني بعد أن توىف والده ، مث عاد ليدرس مرة ثانية . ، وكانت رغبته يف دراسة األدب الصيين شديدة ،

  يف املدرسة التايوانية 
عني رئيسا لفريق مـن  ) السنة الرابعة من حكم تايشو ( م ١٩١٥مره ويف سنة حني كان يف الرابعة والثالثني من ع  

م ١٩٢٣حني كان يف الثانية واألربعني سافر ثانية إىل الصني  سنة . بالصني " تشني تاو "الباحثني يف القسم العسكري يف  
ل يدرس اإلسالم على يد اإلمام سيه شني نان داي جي  ، وظ" ووصل إىل ساي نان  وهناك ارتبط مبسجد )  تايشو  ٩( 

سو فو رين ، ذلك اإلمام الذي ينتمي إىل إقليم زهيلي ،  و أعلن تناكا إيبيه إسالمه يف يوم )  أو األخوند(الصيين األهون 
م   ، وصار امسه نور أو احلاج نور حممد ، أو كما مسى نفسه ذات مرة احلـاج  ١٩٢٤اجلمعة احلادي عشر من يناير سنة 

  وشهدت السنوات التالية تغريا ملحوظا على شخصيته )٣(بن آدم  نور حممد
أقام تناكا إيبيه مدرسة لتدريس الصبية، وبدأ االتصال باألئمة املسلمني يف الصني وغريهـا ، وكـان يـرافقهم أو      

سيه شني جي ،  يصطحبهم إىل طوكيو ، وقد عاد مرة إىل اليابان مع اإلمام أو األهون  تشو تو كو   إمام مسجد  هو تني
وكذا مع قربان علي التتاري الذي أسهم يف بناء مسجد طوكيو ، ونشط احلاج نور حممد تناكا معهما يف تعريف اليابانيني 

  باإلسالم
وحني بلغ احلاج نور حممد تناكا اخلمسني من عمره ، فكر جديا يف إجراء حوار بني الديانات اخلمس يف اليابـان    

العـام  (م  ١٩٣١والكونفوشية واإلسالم والنصرانية على ما أعتقد ، وقد واتته هذه الفكرة سـنة   وهي الشنتوية والبوذية
).   جبيم قاهرية ( واستمر يف العمل يف قسم الدراسات اآلسيوية يف معهد دايتو بنكا جاكّو إين )  السادس من حكم شوا 

شعائر احلج عاد احلاج حممد نور من مكة ، متجها إىل م  قرر أن يسافر إىل احلج مرة أخرى  وبعد أداء  ١٩٣٣يف عام   
م نقـل إىل  ١٩٣٤مايو سـنة   ٢٣شنغهاي ، وخالل الرحلة البحرية مرض مرضا شديدا ، وحني وصل إىل اليابان  يف 

  .)٤(املستشفى حيث وافته املنية يف الساعة اخلامسة فجر يوم اخلامس عشر من سبتمرب
                                                

أثر اإلسالم يف حضارة اوربا وآسيا  نريهيكو ايكيدا هيديومي موتو وآخرون  تقرير الندوة البحثية للحلج الياباين   )١(
  م٢٠٠٨ايبيه تناكا  جامعة تاكشوك  

  ١٨٩املصدر السابق ص )٢(

رمجة العربية يف كتاب تناكا إيبيه ترمجة مسري عبد احلميد  وسارة تاكاهاشي مركز امللك فيصل انظر رحلته للحج  الت )٣(
  م٢٠٠٤للدراسات والبحوث اإلسالمية  الرياض 

ذكر بدر الدين الصيين يف كتابه عن املسلمني يف الصني أن تناكا الذي ترأس وفدا إسالميا يابانيا  قد تويف على إثر  )٤(
اخل انظر كتابه  ..يف البالد العربية ، ومل يثن ذلك مرافقه من القيام جبوالت واسعة يف البالد اإلسالمية  إصابته باملالريا

لكن احلقيقة أن تناكا قد وصل  - ١٤٣م ص ١٩٥٠العالقات بني العرب والصني مكتبة النهضة املصرية القاهرة ط اوىل 
  .اليابان وتويف باملستشفي كما أوضحنا
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احية العقيدة كان تناكا إبيه مسحا مع كل األديان، كان شنتويا ألن عقيدة الشنتو من ن: شخصية تناكا إيبيه ومكانته 
هي العقيدة الوطنية ، لكنه أيضا كان يندمج مع البوذية، ويأخذ منها ما يراه مناسبا لفكره، كما كان يتمسك مبا يف تعاليم 

راحل حياته، ورغم أنه كـان يـدرس األدب   الكونفوشية من مبادئ إنسانية، وقد درس النصرانية يف مرحلة مبكرة من م
الصيين لكنه كان ينصح أصحابه ورفاقه بضرورة االنتباه للثقافات األخرى يف آسيا والتعرف عليها  وأوصى قبل موته بأن 

  )١(يهتم الدارسون اليابانيون باإلسالم، وبأن يهتموا بدعم عالقام مع املسلمني يف آسيا خباصة ويف العامل كله
  العريب الصيين يف تشكيل الفكر الديين لتاناكا ايبيهاألثر 

تردد تناكا إيبيه على الصني وعاش فيها حنو عشرين سنة، وخالل :الظروف واملصادر اليت شكلت ثقافته اإلسالمية 
هذه السنوات العشرين تشكلت يف ذهنه صورة اإلسالم الذي انطلق من جزيرة العرب، بعد أن نزل الوحي علـى الـنيب   

اهللا عليه وسلم ، وخالل هذه السنوات ظل تناكا إبيبه يرسم يف ذهنه صورة طاهرة للنيب صلى اهللا عليـه وسـلم ،    صلى
ويقرأ ويدرس ويترجم ما كتبه علماء الصني وغريهم عن اإلسالم ، وخالل تلك السنوات العشرين عايش تناكـا إيبيـه   

يف النهاية أن يعتنق اإلسالم ، وأن يكون مسـلما حقيقيـا، وأن   املسلمني واختلط م، واقترب منهم أكثر فأكثر، مث قرر 
  .يؤدي أصعب الفرائض يف ذلك الزمان ، وهي فريضة احلج 

ويعترف تناكا نفسه بأن اعتناقه لإلسالم مل يكن نتيجة رغبة آنية طارئة، وال هلوى عابر، وال ألسـباب سياسـية أو   
ويشري تناكا ابيه إىل بداية رحلتـه إىل الصـني ،   .)٢(متتد إىل آماد بعيدة ألغراض البحث العلمي، وإمنا كان لقناعته اليت 

م سافر إىل بكني مشبعا بآمال الشباب وطموحاته، وهناك يف الصني ١٩٠٢/من عهد ميجي  ٣٥فيذكر أنه يف صيف عام 
بييت ،  يف  ومن حسن حظي أنين كنت أذهب من وقت آلخر إىل مسجد قريب من: " .. قضى سنوات مزعجة  مث يقول 

كنت أحبث عن .. ذلك الوقت كنت أشعر بنوع من الراحة ، نتيجة إحساسي بأنين يف جو من األلفة واألخوة والصداقة 
لكنين فشلت يف كل شيء لألسف فشعرت بالضعف يدب يف مفاصلي ، كما شعرت بأنين ال .. دريب مدة عشرين سنة 

صلى اهللا عليـه  ( نيب ، ووجدت القرآن الكرمي الذي نزل على حممد أجد من أثق به ،  يف ذلك الوقت التقيت مبحمد ال
صلى ( ، ومن هنا عادت إيلّ قويت وثقيت بنفسي ، وكنت كلما فكرت يف بوذا والبوذية يأيت على ذهين حممد النيب ) وسلم

حنو الطريق الصـحيح ،   ومن هنا بدأت مشاعر تناكا إيبيه الشاب تتجه حنو اإلسالم ، أو كما قال )٣( ).اهللا عليه وسلم 
  .)٤(ألنه كان يريد أن يعطي معىن حلياته

م  وبعـد  ١١٩١فمن املعروف أن أسرته كانت تتبع عقيدة الريزاي زين البوذية اليت انتقلت من الصني إىل اليابان سنة 
الصني، وكان تناكا ابيه  سفره إىل الصني اهتم قليال بدراسة الطاوية، وهي الديانة القدمية اليت ظهرت يف منطقة شاندونغ يف

قد أقام طويال يف شاندونغ، وكما ذكرنا كان قد درس يف صغره النصرانية، مث اهتم بالكونفوشية ، إال أن صـورة الـنيب   
كانت باقية يف أعماق قلبه ، ومن هنا كان دائما يربط بني مفهوم اهللا يف اإلسالم ، ومفهوم اهللا يف ) صلى اهللا عليه وسلم(

اين القائم على العقيدة الشنتوية ، وكان يرى أنه طاملا توجد عالقة بني الكونفوشية والزين ، فإن هناك عالقة بني الفكر الياب
" اإلسالم والكونفوشية، وهكذا بدأ تناكا يربط أيضا بني اإلسالم والشنتوية اليابانية ، مما دفعه لنشـر كتـاب بعنـوان     

أي اليابان ، وكان يسعى إىل أن يتلقى من بعـض القـراء   " ة يف البلد السامي مستقبل اإلسالم يف الصني والديانة الصيني
خمتصر الدين احلق "وقد ذكر تناكا ايبيه أن ما تعلمه عن اإلسالم كان من خالل كتاب  . انطباعام حول هذا املوضوع

أخرى مترمجة إىل الصينية ، أي خمتصر مبادئ اإلسالم ، ومناسك احلج ، وكتاب سرية النيب ، ومن خالل كتب "  النقي
                                                

  الد األول    جامعة تاكشوك  طوكيو ط اوىل تناكا إيبيه )١(

  الد األول  جامعة ناكشوك  ط أويل  ٣٥٥تناكا إيبيه   )٢(

  الد األول  ٣٥٥انظر أيضا ما كتبه يوشيدا شيجريو  جبيم قاهرية تناكا إيبيه   )٣(

ة دراسات شرقية  فكرية فصلية حمكمة مشاهدات ياباين أسلم يف الصني إعداد عباس البستاين  وكئيوكا نيشيموتا  جمل )٤(
  ١١٢م  ص ١٩٩٤/هـ١٤١٤  ١٤-١٣العددان 
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وقد خلص األستاذ نور الدين نوبوأو موري األستاذ جبامعة تاكشوك احتـواء ذهـن   .جعلته يكتشف أن اإلسالم دين رائع
  :تناكا للعقائد املختلفة عرب مراحل حياته يف السطور التالية 

كان السيد تناكا يف شبابه من معتنقي ديانة الشنتو اليابانية بل ومن امللتزمني بأداء طقوسها الدينية ، باإلضـافة إىل  " 
أوتشـيمورا  / دراسته البحثية للدين املسيحي طوال عشرين عاما من خالل الكتاب املقدس الذي ترمجه إىل اليابانية السيد 

بالديانة البوذية ، درس يف صباه مبدرسة العلوم الصينية " مذهب زين " طائفة ريرتاي كانزو ، كما كانت عائلته من أتباع 
متخصصا يف فلسفة طاو الصينية التقليدية ، هكذا كان درب السـيد تاناكـا    -قبل إسالمه  -اخلاصة  وكان يف الصني 

  " انتهى . الفكري والعلمي حىت اهتدى باالسالم 
ليت سطر فيها ذكرياته يف الصني بالتفصيل احلالة الفكرية للمسلمني الصـينيني وطريقـة   أوضح تناكا إيبيه يف يومياته ا

حيام اليومية ومساجدهم ومطاعمهم وكياباين مسلم نقل مالحظات مهمة عن تعايش املسلمني داخل اتمع الصيين مع 
  . )١(غريهم مع احلفاظ على تعاليم الدين بالشكل املفهوم لديهم

مشريا إىل مسلمي الصني ويضم نفسه إليهم أيضا فقد عاش يف الصني وسافر داخل  )٢(ان ذكريات يكتب  حتت عنو
  :الصني وأحيانا خارج الصني كصيين ال ياباين

حنن ال نعبد حممدا وال نصلي حملمد لكن عند مدخل املسجد كتبت عبارة تتعلق بسنة حممد وسريته، وكنت كلما "  
خرجت من املسجد بعد الصالة أتوقف عند هذه العبارة باحترام وتبجيل، وهذا يدل من ناحية أخرى على أن حممـدا ال  

عها املسلمون يف حيام،  وهذا ما ال نراه فيما يتعلق بكونفوشـيوس،  يزال باقيا بني املسلمني بسريته العطرة وسنته اليت يتب
فال نرى هذا الشعور جتاهه بني الناس ذا  الشكل، ومل تعد عقيدة كونفوشيوس سوى جمرد بقايا كتابات  شـي شـو   

ملسلمون القـرآن   وحني يقرأ ا..  ويذكر تناكا إيبيه أن اإلمام الشيخ مسموح له بالزواج مثل أي مسلم عادي ." غوكيو
يتمايلون ويهزوون رؤوسهم وهؤالء  أتباع مجاعة جديدة  لكن ال يوجد اختالف بني اجلماعة القدمية واجلديدة فكالمها 

رئيس اهليئة التعليمة يف  تني شني له " أو سيه ساي"التقى ايبيه بداعية مسلم نشط  يدعي . )٣(ينتميان اىل املذهب احلنفي
أن املسجد هذه األيـام ال يـؤدي   "قد قدم يف زيارة تفقدية للمسلمني يف املنطقة الغربية ذكر له مؤلفات كثرية،  وكان 

رسالته احلقيقية من أجل الدعوة اإلسالمية لذا جيب التحرك هنا وهناك خارج املساجد، وجيب نشر تعاليم االسالم بـني  
ات خمتلفة يعيشون يف الصني فحني صـلى ايبيـه   وكان هناك مسلمون من جنسي )٤(" الناس وايقاظ املسلمني من ثبام

وأشار إىل ) إندونيسيا( مسلم  شاهد هنودا ومسلمني من جزر اهلند الشرقية  ٦٠٠اجلمعة يف مسجد  تن داي جي  وسط 
اليت تبعد عن بكني عدة ساعات من السفر، ويف بكني زار منطقة جتمـع  )تني شني(أنه مل يشاهد هذا املشهد اال هنا يف  

الذي قدم أجداده إىل الصني يف عهـد  " أو شني غي"لمني  اليت يطلق عليها حي غيوغاي، والتقي بامام مسجد بكني املس
وطبقا لتناكا إيبيه الذي زار مناطق املغول يأيت املسلمون . سو وحتدث معه يف موضوع مقارنة األديان وشكا وضع االسالم

قام الثاين بعد مسلمي  تني شني، وهم يعملون يف جمال االسـترياد  يف منطقة تشوكاكو من حيث عددهم ومكانتهم يف امل
أما يف مدينة نانكني فاملسلمون  )٥(. واإلئمة هنا موثوق م.. والتصدير وجتارم مزدهرة دائما  ويف املدينة ستة مساجد 

دم فيه الطعام أيضـا، وفيـه   ال يفدون على أي مطعم إال إذا  كان مملوكا ملسلم وهناك مكان أُطلق عليه بيت الشاي، يق

                                                
  انظر  مسري عبد احلميد  وسارة تاكاهاشي   تناكا ايبيه ورحالته اىل اجلزيرة العربية   الصفحات املتعلقة )١(

  وما بعدها ١٤١املصدر السايق ص   )٢(

  وما بعدها ١٤٢انظر التفاصيل  ص  )٣(

  ١٥٠نفسه ص  )٤(

  ١٦٦- ١٦٥نفسه ص  )٥(
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ويناقشون جتارم ومعامالم معا ويتشاورون يف موضوعات اخلطبة والـزواج واألمـور   ..  يبيعون الصحف وغري ذلك 
   )١( .."ويبيعون املناظري املكربة واملسواك وخردوات كثرية متنوعة ... العائلية

  تناكا ابيه وليوتشيه 
: ت العامل الصيين املسلم الشيخ ليو تشيه الذي يذكر امسه يف بعض الكتـب هكـذا   لقد اهتم تناكا إبيه بترمجة كتابا

  Liu Tchiai، وأيضا   Lui Tchih:  كما يكتب أيضا باحلروف الالتينية هكذا " ليو تشيه ليان" و " ليوشياي لني"
الذي ترجم إىل اإلجنليزية  حتت عنوان " سرية النيب اخلامت " وقد اشتهر ليو تشيه بكتابه    )٢( –Liu Chai-Lienو 

The Arabian Prophet   أي النيب العريب ، وقد ترمجه إسحاق ماسونIssac Mason    وطبع يف شنغهاي عام
     )٣( . هذا املوضوع م ، وكان إسحاق من املهتمني بانتشار اإلسالم يف الصني ، وكان يكتب حبوثا يف١٩٢١

أنه بالرغم من أن معظم أعمال تناكا تتعلق مبسلمي ) جامعة تاكشوك( هيديومي موتو) طيب املختار(وقد ذكر األستاذ 
إىل اللغة اليابانية ، وأضاف " سرية النيب األعظم صلى اهللا عليه وسلم "الصني ، فقد اشتهر بترمجته لكتاب  ليو تشيه ليان  

بعد لقاء ونقاش مع الدكتور إبراهيم جاو ، شرح يل الدكتور جاو الكثري عن كتاب ليو تشيه ليـان ،  : "  األستاذ موتو
  )٤(.." ووصفه يل ، وبني يل أمورا كثرية تتعلق به وبأنه ال مثيل هلذا الكتاب بني مؤلفات أي مسلم صيين 

ية ، وذكر تناكا إبيه أن الترمجة فيها أخطـاء كـثرية   وقد اطلع تناكا إيبيه على ترمجة كتاب السرية النبوية إىل اإلجنليز
وفيها حذف كثري يف مواضع عديدة ، كما أن املترجم تغافل عن إثبات النصوص العربية اليت وردت يف األصل ، وهـذا  

إىل من هنا من الضروري أن نشـري  .يوضح متكن تناكا من دراسة مؤلفات  ليوتشيه ، أو كما يقال له باليابانية ريوكايكو
على تناكا ، نظـرا   -الذي نال مكانة رفيعة يف أوساط املفكرين الصينيني من مسلمني وغريهم  -أثر فكر ليو تشيه ليان 

ألن دراسة ما كتبه تناكا ، وما أشار إليه من فكر ديين ، يؤكد مبا ال يدع جماال للشك على أنه خترج من مدرسة ليو تشيه 
حلوال لتساؤالته الدينية يف خالل مطالعته ملؤلفات ليوتشيه ليان  فيلسوف اإلسـالم   ليان الفكرية ، ويؤكد على أنه وجد

فواهللا لوال ختم املصطفى عليه السالم لكان بالصـني  : "العظيم يف الصني ،  الذي قال عنه أحد العلماء الذين شرحوا كتبه
 )٥(! "نبيا 

وتفرغ للبحث والتأمل ، وقد ذكر ) م  ١٧٣٦–م ١٦٦٢( تشري املعلومات إىل أن ليو تشيه عاش يف نان كني حوايل 
أن ما دفعه إىل ذلك هو أنه كثريا ما كان يسمع والده ، يتحسر على غربة اإلسالم عن اجليل " فلسفة اإلسالم " يف كتابه 

ته منذ البداية اجلديد ، الذي نشأ يتحدث الصينية مع غياب املؤلفات ، اليت تشرح له اإلسالم ذه اللغة  ، وهلذا توجهت ني
  .إىل تقدمي اإلسالم وشرحه باللغة الصينية ، بل ذهب أبعد من ذلك ، وهو التفكري وفق هذا املعتقد من خالل هذه اللغة 

 .وهذا املنهج هو املنهج الذي اختاره تناكا ايبيه حني قدم فلسفة اإلسالم الدينية لليابانيني وهو يكتب هلم بلغتهم 
  : سه طريقا صعبا للوصول إىل احلقيقة،  وصفه بالعبارة التالية وقد اختار ليو تشيه لنف

قضيت مثاين سنوات أطالع فيها كل كتب التراث الكونفوشيوسي  ، مث ست سنوات أخرى لدراسـة التـراث    .."
مث بدأ   )٦(." البوذي ، وسنة أخرى لدراسة التراث الطاوي ، وأخريا عكفت على قراءة مائة وسبعة وثالثني كتابا أوربيا 

                                                
  ١٩٥-١٩٤سه  ص فن )١(

انظر دائرة املعارف اإلسالمية باإلجنليزية والقاموس الصيين اإلجنليزي  ملاثيو ، وأيضا ترمجة إسحاق لكتاب السرية  )٢(
  م١٩٢١النبوية بعنوان النيب العريب الذي طبع يف شنغهاي سنة 

  اهلوامش ٣٥٢وص   ٣٣٥ص   ١املوسوعة اجلغرافية م  )٣(

  تقدمي بقلم هيديومي موتو  ٦٠٣تناكا ايبيه   الد الثاين  جامعة تاكشوك  ص انظر  )٤(

جملة دراسات شرقية   العددان      ٧٣انظر سعاد الوحيدي الفلسفة اإلسالمية يف الصني  جملة الدراسات الشرقية ص  )٥(
  م ١٩٩٤/هـ١٤١٤باريس      ١٤-١٣

  ٧٣ص  نقال عن سعاد  الوحيدي  )٦(
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مث طفت بكل بقاع الصني ، وزرت كل :  " ليو تشيه ليان يبحث يف عموم الصني عن كل ما كتب عن اإلسالم  يقول 
مكتباا ،  باحثا يف كل مكان عما ميكن أن يوجد من مؤلفات تتعلق بديننا ، حىت ضاق أهلي ذرعا بانشغايل ذا البحث  

وهكذا خلف لنا ليو تشيه تراثا ضخما من املؤلفات الدينيـة    )١(" نفع مادي الذي مل يكن بالنسبة هلم ليدر علي بأي 
والفلسفية والعقائدية والصوفية وغريها ، جتاوزت مئات املخطوطات ، وكانت نواة حركة جتديد فكري يف الصني منـت  

ن أمهها كتاب السرية وازدهرت ، إال أن معظم كتاباته ظلت خمطوطة أو ضاع معظمها ، ومع هذا فقد طبع بعضها ، وم
النبوية  الذي ترجم إىل اإلجنليزية  والفرنسية والروسية واليابانية ، وكتاب فلسفة اإلسالم الذي عرف يف أحنـاء العـامل ،   

وكذلك كتاب أسرار حروف اللغة العربية ، وخمتصر املذاهب اإلسالمية ، وشرح قواعد اإلسالم  وكتاب اللغة العربيـة   
 .وغريها 

كتاب السرية النبوية وكتاب فلسفة اإلسالم مساحة يف فكر تناكا ايبيه ، فاألول عرفه على نـيب اإلسـالم ،    وميثل  
بشكل جعل تاناكا إيبيه ال يفتأ يذكر النيب صلي اهللا عليه وسلم يف كل موضع من مؤلفاته بل ويف أشعار، أما كتاب فلسفة 

م يف ذهن تناكا إيبيه ، وجعله يربط ما بني الفكر اإلسالمي والفكـر  اإلسالم فيبدو أنه شكل الفكرة األساسية عن اإلسال
 )٢(الكونفوشيوسي والشنتوي ، وهذا الكتاب حظي باهتمام الباحثني يف كل مكان كما أشارت الباحثة سعاد الوحيدي 

 Arabic and Persianوقد حاول البعض تأصيل مصادر ليو تشيه يف كتابه هذا ومنهم حممد واصل يف حبثه بعنوان 
Sources used by Liu Chih  )ومن الغريب حقا أن يقوم أحد مفكري اإلسالم يف الصني بشرح كتـاب   )٣

-Ma Lianوامسه الصيين هو ما ليـان يـوان    )٤(فلسفة اإلسالم باللغة العربية ، وهو احلاج حممد نور احلق الصيين 
Yuan    نور احلق إىل االسم العريب الذي كان يسمى به  ليو م  ، وقد أشار احلاج حممد ١٨٩٥-١٨٤١عاش  بني سنة

تشيه ليان  ، فقد كان من عادة مسلمي الصني أن يتخذ كل منهم امسا عربيا إىل جانب امسه الصيين ، وهكذا كان ليـو  
 تشيه ليان يتخذ لنفسه امسا عربيا هو صاحل قيليان، وذكرت الدكتورة سعاد الوحيدي أا عثرت على دراسـة تشـري إىل  

   Lieou Tchi Surnomme Kiailien Tchai: املؤلفات الصينية للمسلمني ، جاء فيها ذكر ليو تشيه هكذا
هذه العبارة مشريا إىل أن ليو تشيه  )٦(يف كتابه اإلسالم يف الصني  Marshal Brooomhalوقد ذكر برومهل )٥(

  :تشيه هو قاليان 
Liu chih was a native of Nanking and is also called KiaiLien     وقد ورد االسم قليان

ضمن الفهرست اإلمرباطوري الصيين الذي أشار إىل أعمال ليوتشيه ، كما أن عاملا صينيا هو  Pelliotحبسب إشارة بليو 
  :مشريا مرة إىل اسم ليوتشيه معربا بعد أن ذكر امسه العريب  )٧(الشيخ حممد مكني الصيين كتب مقالة يف جملة الفتح 

ومسقط رأس العالمة صاحل ليوجلني ومدفنه يف نانكني عاصمة الصني اجلديدة ، وقد زرت روضته الطـاهرة  . "  .  
ووضع مؤلفات العالمة ليوجلني رمحه اهللا بعد التصحيح فازدهر اإلسالم مرة أخـرى ، وطلـع   ... هجرية   ١٣٤٧سنة 

                                                
  املصدر السابق )١(

  ٧٤سعاد الوحيدي ص  )٢(

  Central Asiatic Journal ,26/1-2 (1982)pp.78-104نشر البحث مع د ليسلي يف  )٣(

ينتمي احلاج حممد نور احلق الصيين إىل السيد األجل الذي نزح إىل يون نان يف زمن اإلمرباطور قبالي خان وامسه  )٤(
  م١٨٩٥-١٨٤١عاش  بني سنة    Ma Lian-Yuanالصيين هو ما ليان يوان 

  ٧٥انظر سعاد الوحيدي هوامش ص  )٥(

(6)Islam in China A neglected Problem,Edinburg,1910,p.73Broom 
Hall,Marshall 

  هجرية١٣٥١الفتح  القاهرة عدد غرة رمضان  )٧(
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." علماء العاملون أفواجا ومسقط رأسه يف والية يونان حقبة املعلم العظيم احلاج نور احلق ماجيان ، فتخرج من مدرسته ال
  انتهى
. وهذا يوضح أمهية احلاج حممد نور احلق  ومكانته الفكرية  اليت أهلته لإلمامة وختريج عدد كبري من العلماء على يديه 

  :وهو يعترف بعلو قدر ليو تشيه فقد كتب يف شرحه لكتاب فلسفة اإلسالم أو ما مساه بالسبل  )١(
املؤلف باللسان الصيين لبديع الزمان العامل العالمة احملقق املدقق املشتهر يف بالد الصني بعلو " السبل " ملا رأيت  منت " 

 "قدس اهللا سره ، فواهللا لوال ختم املصطفى عليه السالم  لكان يف الصني نبيا " صاحل قيليان" البالغة يف التأليف والبيان 
رأيته أوضح كتب احلقائق معىن ، وأحضرها لفظا ، :  " ريا إىل الشرح الذي كتبه عليهمث يضيف واصفا الكتاب ومش

أمرت أتباعي .. وأحسنها ترتيبا مع توضيح ليس فيه حشو و إمالل ، ومع اختصار بني فيه كل شيء يف العاملني باإلكمال 
ـ حبفظه ، لكن أم عندهم بعض معانيه ، ولشفقيت م ، بالعربية بينته ، مث  اللطـائف  (لتكثري فوائد به شرحته ، وأنا بـ

  )٢(. " مسيته) اخلمسة
وما يهمنا هنا هو اإلشارة باختصار شديد إىل فلسفة ليو تشيه اليت تأثر ا بالضرورة تناكا ايبيه بعد قراءته لكتبـه ،    

بالعالقة بني اإلله اخلالق لألشياء من  وترمجته هلا ، ومن هنا نشري إىل أن ليو تشيه أراد أن يقدم اإلسالم كمعتقد ميهد للوعي
عدم مطلق، وهذا العامل املخلوق املوجود، وتقدمي مفاهيم جديدة قائمة أساسا على االعتقاد حبقيقة اخلالق  إىل من هـم  

اليت مل يؤمنون بثقافة قائمة أساسا على الفكر الكونفوشيوسي أوال مث البوذي والطاوي ثانيا ، وهي الثقافة أو لنقل العقيدة  
  .تعرف فكرة اخللق من عدم ، عرب مراحل تطورها الفكري 

ومن هنا كان ليو تشيه يفكر يف كيفية تفسري هذا الدين أي اإلسالم الذي أراد أن يكون له وجود ملموس يف الصني   
االخـتالف ،   ، وهكذا اجته إىل تفسريه تفسريا كونفوشيوسيا ، على أساس البحث عن نقاط االتفاق ، مبتعدا عن نقاط
كوئني تاي يو " ويبدو أن هذا كان أسلوب علماء الصني املسلمني السابقني له والالحقني ، فقد كتب العامل املسلم الصيين 

Qoen Tai yu " م كتابا بالصينية ، يهدف فيه إىل إظهار أوجه التشابه الوثيق بني التعـاليم الكنفوشـية   ١٦٤٣عام
العامل الصيين املعروف أبو يوسف ما تونغ ، وذلك يف حماضرته اليت ألقاها ضمن حلقـة   واإلسالم ، كما اتبع نفس املنهج

  .م ١٩٩١حبث عن اإلسالم يف الصني باملدرسة العليا للعلوم االجتماعية يف باريس سنة 
سلمني الصينيني وقد يبدو هذا األمر ألول وهلة حمفوفا باملخاطر من الناحية العقدية إال أنه ميكن القول بأن علماء امل  

وغريهم من العلماء يف الصني يدركون أن كونفوشيوس ليس بنيب مرسل ، لكنه حكيم ومفكر ، وله أتباع  يطلق عليهم 
وهكـذا فـإن     )٣(. م١٩٣٢يف حوار له جبريدة األهرام القاهرية عام " واي وين كني" كما ذكر العامل الصيين املسلم 

اي وين كني مصلح ، ومل يكن نبيا مرسال ، ومل يقل بذلك هو نفسـه أو أحـد   كونفوشيوس كما ذكر العامل املسلم و
وكل تعاليمه خاصة بشئون الدنيا وتدبري األمور املادية والسياسية واإلدارية ، وأصحابه ليسوا مقيدين بعبـادة  ... صحابته 
   )٤( .إله معني 

صرفوا مبا يتوافق مع بيئتهم وظروفهم وزمـام ،  ومن املعروف أن األمور الدنيوية يف اإلسالم متروكة للمسلمني، ي
حبيث ال يتعارض ذلك مع ما جاء به الشارع ، وحبيث ال يؤدي إىل إمهال أي فرض أو واجب من فـروض اإلسـالم أو   

  .واجباته
ـ  ذكورة يف وهذا تأكيد على أن تناكا إيبيه مل جيد أبدا تعارضا بني ما جاء به اإلسالم وبني ما خيص األمور الدنيوية امل

كتب السرية النبوية ويف القرآن الكرمي ، لكنه أدرك متاما أن الدخول يف حظرية اإلسالم يفرض على اإلنسان أن يصـرح  
                                                

    ٧٦سعاد الوحيدي مصدر سابق ص  )١(

  من الشرح املذكور ٣١انظر  ص  )٢(

  انظر  شكيب  ارسالن يف هوامش تعليقاته على حاضر العامل اإلسالمي )٣(

     ٧٩انظر سعاد ص  )٤(
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بذلك بإعالنه للشهادة ، مث يفرض عليه بعد ذلك أداء الصالة ،وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان،  وحج البيت إن اسـتطاع  
  .لذلك سبيال 

ناكا على أن يتقرب إىل اهللا باإلكثار من العبادة  وااللتزام بالصالة وصوم رمضان ، واتباع ومن ناحية أخرى حرص ت
سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث التقرب إىل اهللا بالتفكري يف ملكوته ، وحب خملوقاته ، والعطف على بين البشر، ألم 

  . اسم حممد نور الدين ابن آدم مجيعا من أبناء آدم ، وهلذا وقع كتاباته يف بعض األحيان ب
وهلذا فحني قرأ عن اإلسالم ، وترجم عن الصينية ما كتب عن اإلسالم ، وأدرك ما يقوم عليه اإلسالم من قيم أخالقية 
، وتعاليم إنسانية متثل روح هذا الدين ، مل يشعر أنه أمام معتقد مواجه ملعتقده هو ، ومن هنا كان من السهل بعد الدراسة 

ث أن يدخل إىل اإلسالم ، ويصري مسلما حبق ، لكنه ظل يفكر يف عقيدة بلده أي الشنتوية ، تلك العقيدة اليت ميثل والبح
فيها اإلمرباطور رمزا معينا ، وأظن أن هذه مسألة حتتاج إىل دراسة متأنية وعميقة ، وقد ذكر الربوفسر نور الدين موري 

  :  ب تناكا إيبيه الذي طبعته جامعة تاكشوك تفسري ذلك يف مقدمته للمجلد الثالث من كتا
يقارن بني اإلسالم وديانة الشنتو اليابانية يف العقيدة والشعائر حىت غدا جمزما بأن استمرار ) أي تناكا ( طاملا كان "    

... ساللة إمرباطور اليابان ما كانت لوال إرادة اهللا تعاىل ، مما جعله شديد الفخر بوطنه اليابان الذي حيفه اهللا برعاية خاصة 
بادة كليهما يف اإلسالم وديانة الشنتو مها الوسيلة املثلى اليت أنعم اهللا ا على البشر منذ القدم مـن  وأعتقد أن أسلويب الع

إىل فكـرة  ) أي تناكا ( كما توصل .. أجل التقرب إىل اهللا ، فربط الدينني ربطا وثيقا مرجعهِ قدمهما عرب تاريخ البشر 
حيث تشري الصفات اإلهلية فيهما إىل أن  )١(هو نفسه يف ديانة الشنتو )أي اهللا ( يف اإلسالم " اإلله " تقضي بأن مفهوم 

وما أثري هنا قد  )٢("انتهى. اهللا واحد ال شريك له ، وليس كمثله شيء ، كما ورد يف سورة اإلخالص يف القرآن الكرمي 
باهلرطقـة أو   ، أو حىت ااماتيوجد إشكالية عقدية ليس هذا جمال مناقشتها ، وقد تثري جدال كبريا ، أو انتقادات حادة 

  باخلروج عن الدين 
وبصرف النظر عن االتفاق مع ما ذكره الربوفسر نور الدين موري أو االختالف معه ، إال أنه ميكن القول بأن تناكـا  

أو عرض إيبيه قد تأثر بكتابات ليو تشيه وفلسفته ،فيما يتعلق بتقدمي الفكر اإلسالمي للصني على البساط الكونفوشيوسي، 
التراث الكونفوشيوسي كأنه تراث حضاري عام ، حيمل خصوصية الفكر اإلسالمي ، مما جعله يقبل بسهولة يف الصـني  

" كمصدر من مصادر التعاليم األخالقية بل والوطنية ، فقد ذكر نائب اإلمرباطور يف تقدميه لكتاب ليوتشيه فلسفة اإلسالم 
أنه جاء ليقدم عقيدة اإلسالم، إال أنه يضيء يف احلقيقة مذهب الكونفوشيوسـية  رغم ) أي فلسفة اإلسالم (إن كتابه .. 
.")٣(  

لقد صرف كونفوشيوس النظر كلية عن امليتافيزيقا ، وقصر اهتمامه على مهوم اإلنسان يف حماولة لتنظـيم الدولـة     
مها النواميس ، مث قال بوجود إرادة وتنظيم السلوك البشري ، من خالل تقدمي فكر خاص يتعلق بالفطرة البشرية اليت حتك

جيب العمل أيضا وفق إرادا ، وهي إرادة ميكن فهمهما عن طريق الوعي بالتاريخ " عناية فوقية هادئة " السماء ، اليت هي 
تقاليده ، وعاداته ، وموروثه احلضاري  حىت يعزز فكرتـه عـن   " التراث املاضي " ، ومن هنا استمد كونفوشيوس من 

وقد فهم تناكا إيبيه هذا ووعيه متاما ، لكنـه خطـا   .  لفطرة البشرية  ، مؤكدا على فكرة الصني األمة الواحدة ناموس ا
 –خطوة لألمام ، فرغم اعتزازه بوطنه اليابان ، ورغم اعتقاده بأن قدرة اهللا قد جتلت يف صون ساللة اإلمرباطور حىت اليوم 

واإلسالم وديانة ... ن يقينه بأن احلق يف اإلسالم أكثر من غريه كان شديدا إال أ –كما هو مسلم به يف معتقدات الشنتو 
الشنتو وغريمها ما هي إال شيء واحد لغرس نبت يف آسيا ، لكن صبغة املكان والثقافة تركت آثارها على كـل منـها ،   

                                                
  يطلق عليه  نوميناكا نوشي تو كامي يطلق عليه أماميه نو ميناكا نوشي نو كامي )١(

  ٥٠٩نظر الكتاب املذكور ص ا )٢(

  الوحيدينقال عن سعاد     ٧٧٧دائرة املعارف اإلسالمية الفرنسية ص  )٣(



- ٣٧٣ - 

ومن هنا دعا تناكا بوحدة عامة تـربط  ... فكان النتاج يف اهلند هو البوذية ، ويف اليابان الشنتو ، ويف الصني الطاوية إخل 
  )١( .ليس اليابان فقط ، بل تربط مجيع أطراف قارة آسيا حتت شعار آسيا الواحدة 

مث خطا خطوة أخرى حني نادي باحلوار بني األديان، ووصل يف النهاية إىل ضرورة دمج الدولة يف الدين حىت يتحقق 
وإذا كـان  . األمن واالستقرار بفضل اهللا، وقد اهتدى لذلك بعد دخوله يف اإلسالم كما ذكر الربوفسر نور الدين موري

الم من خالل تقدميه للسرية النبوية يف كتابه املهم سرية حممد ، حىت ليوتشيه قد متكن من جذب الصينيني للتعرف على اإلس
فإن تناكا إيبيه مل يفتأ يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل مناسبة ، بل يتخيله    )٢(أنه نال إعجاب اإلمرباطور الصيين

  )٣( .طبيقنا لسريته تطبيقا عمليادائما أمامه ويشعر به يف أعماق قلبه ، بل ويقول إنه ال يزال موجودا بيننا ، بت
  :تناكا إبيه ومنهج التعريف بالفكر اإلسالمي يف اليابان 

بدأ اهتنمام اليابان الواضح باإلسالم قبيل احلرب العاملية الثانية، ومن مثّ  أخذت حتث الباحثني اليابـانيني للتوجـه اىل   
وجرت حبوث ودراسات عديدة عن االسالم واملسلمنب دراسة اإلسالم واملسلمني وخباصة يف جنوب شرق آسيا والصني 

يف الصني فاقت الدراسات اليت أجريت عن مناطق جنوب شرق أسيا كاملاليو وجزر إندونيسيا ، وكانت اليابـان ومنـذ   
عن  بداية احلرب الياباانية الصينيىة قد كثفت نشاطاا يف مناطق املسلمني بالصني، واهتم اجليش الياباين بإجراء البحوث

اإلسالم واملسلمني يف الصني دف كسب ود املسلمني الصينيني وخباصة من عرق  اهلوي  واألويغور ومن مث تأسسـت  
بعض اجلمعيات اإلسالمية ومراكز الدراسات اإلسالمية دف دراسة اتمعات االسالمية ووحماولة  استمالتها اىل جانب 

م ومعهد دراسـات  ١٩٣٨لعظمى  داي نيهون كايكيو كيوكاي اليت تأسست عام اليابان متل اجلمعية اليابانية االسالمية ا
العامل االسالمي  كاي كيو كني كني كيوشو الذي تأسس يف العام ذاته، وتوسعت أنشطة هذه اجلمعيات واملراكز لتشمل 

 )٤( .الصني ومناطق جنوب شرق أسيا  وقد توقفت هذه االنشطة بعد هزمية اليابان يف احلرب
حظ وجود منط آخر من اخلطاب اإلسالمي يف تلك الفترة كان صادرا عن ياباين غري مسلم  ، واحلقيقـة أنـه   و نال

يصعب علينا اآلن حصر الكتابات اليت ظهرت يف تلك الفترة واليت تناولت الفكر الديين اإلسالمي يف اليابان، إال أنه ميكن 
من أحباث متنوعة تلقى يف جمملها الضوء على تعاليم اإلسالم ، وما   أن نوجزها فيما كتبه املفكر الياباين أوكوبو كؤوجي

صفحة بعنوان  اإلسـالم ، وكتـب    ٥٥م كتب حبثا يف ١٩٣٤كتبه أوكوبو باليابانية والفرنسية  واإلجنليزية ، ففي عام  
م كتب باإلجنليزية  عن  ١٩٣٩بعدها حبثا عن اإلسالم باالشتراك مع  كوباياشي هاجيميه باللغة الفرنسية ، ويف يناير عام 

وكتب "  عن احملمديني " ويف مايو كتب حبثا بعنوان     The  Doctrines of Islamالشرائع والعقائد اإلسالمية 
يف يونيو باالشتراك مع  كوباياشي هاجيميه حبثا بعنوان  قراءات إسالمية  ويف سبتمرب  من العام التايل كتـب بالفرنسـية   

صفحة  ٥٤م كتب حبثا يف ١٩٤١يف سبع صفحات ، ويف ديسمرب من عام    Jeune de Muslemanمقاال بعنوان 
بعنوان  مبادئ اإلسالم واحلالة احلاضرة ، واحلقيقة استمر أوكوبو كؤوجي يكتب عن اإلسالم بعد احلرب العاملية الثانية ، 

صـفحة بعنـوان      ٣٠٣كتابا يف ) ريةجبيم قاه(م نشر باالشتراك مع كا جا ميشيما هريؤوكي ١٩٥٠ففي ديسمرب عام 
 " دراسات عن القرآن الكرمي "

م  وكتب فيما بعد سلسلة مقاالت بعنوان  ١٩٣٨يف يناير " مذكرات عن رمضان " وقد كتب كوباياشي هاجيميه  
ام  م ، ويف إبريل من ع١٩٤٠م ويف أغسطس من العام نفسه ويف مارس من عام ١٩٣٩التاريخ اإلسالمي نشرت يف يونيو 

                                                
  ٥٠٩انظر نور الدين موري   تناكا ايبيه  رائد الدراسات االسالمية  جامعة تاكشوك مصدر سابق ص  )١(

  مصدر سابق  ٨٠انظر سعاد الوحيدي ص  )٢(

الترمجة العربية  مسري عبد احلميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي ، مركز امللك فيصل للبحوث  ١انظر تناكا إبيه م )٣(
  سالمية  صفحات متفرقةوالدراسات اإل

انظر  االحتالل الياباين جلنوب شرق اسيا أثناء احلرب العاملية الثانية  والدراسات االسالمية يف اليابان  د  يوكي  )٤(
  م ٢٠١٠وما بعدها  القاهرة  يوليو  ١٠٨شيوزاكي    دراسات يابانية وشرقية العدد الرابع    ص 
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صفحة بعنوان  القرآن أو السيف ، واستمر يف نشر سلسلة مقاالت عن اإلسالم حىت عام  ٤٠م  نشر حبثا يف حنو ١٩٤٢
وهكذا وجد مفكرون بدؤوا كتابام عن اإلسالم يف تلك الفترة واستمروا إىل ما بعد احلرب العاملية الثانيـة    .م ١٩٦٠

أو حول اإلسالم ، كمـا  " عن اإلسالم " م مقاال بعنوان  ١٩٣٧مثل   سودا ماساتسوجو  جبيم قاهرية الذي كتب سنة 
وقام البعض اآلخر بكتابة مراجعات لكتب الغربيني ".  م حكاية اإلسال" بعنوان  ١٩٥٥كتب أيضا سلسلة مقاالت سنة 

عن اإلسالم ومنهم  تاساكا كؤودو الذي كتب مراجعة لكتاب أربري  اإلسالم وديانات الشرق القدمي ونشـرت هـذه   
 ومن العجيب أن يهتم بعض املفكرين اليابانيني باملذاهب اليت نسبت نفسـها إىل اإلسـالم   م ١٩٤١املراجعة يف اكتوبر 

نشر يف ينـاير  " املذهب البهائي ومؤسسه" واإلسالم منها براء ، مثل البهائية ، فقد كتب نايتو تشيشو حبثا قصريا بعنوان 
مـدخل إىل  )  م ١٩٣١يوليو ( حركات الصالة يف اإلسالم " م ، كما كتب هو نفسه سلسلة من املقاالت منها ١٩٢٩

م  ١٩٣٩م ، والثقافة اإلسالمية سبتمرب ١٩٣٨رها يف اإلسالم أكتوبر ، وظهور املذاهب وتطو) م ١٩٣٨يوليو ( اإلسالم 
م ، كما كتب ماتسوميا  شـون إتشـئريو   ١٩٦٦نشر يف فترة متأخرة أي يف مارس " الصالة اإلسالمية"، ومقال بعنوان 

شرح مبادئ اإلسالم وباختصار ركز معظم اليابانيني يف تلك الفترة على . م١٩٣٠مقالة بعنوان البهائية نشرت يف ديسمرب 
ويف  ١٩٣٩مبادئ اإلسالم يف سلسلة من املقاالت نشرت يف مـايو  : " بشكل عام ، فقد كتب نوكئيوتشي ناجايوشي 

م ١٩٣٩العبادة ، والواجبات الدينية يف اإلسالم  إبريل : م ،  وكتب فوجيو جوجني ١٩٤١أوائل فرباير ومنتصف فرباير 
ماء الطهارة الـذي  " م ، وكتب  ميتسو هاشي فوجيو ١٩٤٠المية للطعام فرباير وكتب ميتاين كؤورو عن الشروط اإلس

م ، واهتم البعض اآلخر بالكتابة عن رأي غري املسلمني يف اإلسالم فكتب  هاراميتشي ١٩٤٢يستخدمه املسلمون  يوليو 
 Cكي اكئيو كتاب م وترجم سا١٩٣٩وجهات نظر روسية عن اإلسالم ونشر حبثه يف أول أكتوبر من عام " تسوجو 

H Bcker   دف ١٩٣٩عن األملانية   النصرانية واإلسالم ونشره عام م وهناك كتابات جمهولة املؤلف ، رمبا صدرت
املذاهب واملساجد والفـرق يف  "ومنها  " البهائية  دين احلب " الدعاية ملذهب ما أو كانت مترمجة عن لغة ما ، ومنها  

م ١٩٣٩مايو " املفهوم املعاصر لإلسالم"م ومنها ١٩٣٩فرباير "  احلج يف اإلسالم"ها م و، من١٩٣٨أغسطس "   اإلسالم
لقد اهتم اليابانيون يف مرحلة البدايات بـالقرآن  .)١(م وغريها١٩٣٩ديسمرب " املفهوم اإلسالمي للحياة بعد املوت"ومنها 

جبـيم  ( مع تاكاهاشي   جورؤو )  جبيم قاهرية( الكرمي واستمر هذا االهتمام ، بل زاد كثريا فصدرت ترمجة أمحد أرجيا 
صفحات مقدمة  ، وصدرت سلسلة مقاالت تضمنت ترمجات ملعـاين   ٨صفحة مع  ٨٧٨م يف ١٩٣٨يف يونيو ) قاهرية

آيات من القرآن وشرحا لبعضها ، وقد قام ذا كل من  ساكاموتو كئني رينشي ، و أوكوبو كـوجي ، وكوباياشـي   
وقام أوكوبو كؤوجي بترمجـة  )  ١٩٣٩م ويناير ١٩٣٨م  ونوفمرب ١٩٣٨نشرت يف  يوليو  مقاالت خمتصرة( هاجيميه 

يف مايو من عـام    Koran der Japanischen Ubersetzung:سلسلة من املقاالت صدرت باألملانية بعنوان 
ناير ومارس ويونيو م ، ويف ي١٩٤٢م ، ويف ويوليو وسبتمرب من عام ١٩٤٢م ، ويف فرباير وإبريل وسبتمرب من عام ١٩٤١

  .م ١٩٤٤وسبتمرب وديسمرب من عام 
  .م ١٩٣٦أو شرح القرآن  فرباير " حتليل " وكتب ساكوما تيجيئريو مقاال بعنوان 

  م ١٩٣٩واهتم ايكيدا تاداشي بالكتابة عن صحيح البخاري وصحيح مسلم فنشر مقاال عن الصحيحني يف سبتمرب 
حول الكتاب املقدس يف اإلسالم يف : قرآن الكرمي  واحلديث النبوي منها وظهرت كتابات جمهولة املؤلف أيضا عن ال

وهي مقاالت قصرية   ١٩٤٠م  واحلديث النبوي سبتمرب ١٩٣٩م ، وفصول من احلديث النبوي  يوليو ١٩٣٨أغسطس 
  .يف أربع أو مخس صفحات 

عن اللغات األخرى فقد سبق ذكر تناكـا ايبيـه   وإذا ما انتقلنا إىل االهتمام بالسرية النبوية الحظنا االهتمام بالترمجة 
م وقد ترمجت اجلمعية اإلسـالمية اليابانيـة عـام     ١٩٤١وترمجته ملوسوعة السرية النبوية اليت كتبها ريو كايكو بالصينية 
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د تـرجم  أما فورونو كئيوتو فق.  م كتابا لعبد ايد قريشي يف السرية النبوية عن اللغة األردية بعنوان هادي عامل ١٩٣٤
وذلك يف ديسمرب    La Vie de Mahammetعن الفرنسية  حياة حممد    Dermenghem,Emileكتاب 
  م ١٩٤٠

م ، ١٩٣٥كما أصدرت مجعية اليابان اإلسالمية أيضا ملخص سرية  النيب حممد بقلم أمحد أرجيا ونيشيموتو  يف إبريل 
م ، وكتب أوكازوا شوميه مقـاال بعنـوان    ١٩٤١يوليو وكتب هريوشي  تطور الدراسات اخلاصة بسرية النيب حممد يف 

م ، بينما كتب اوكودائي را شؤوإتشي مقالة صغرية بعنوان حياة النيب حممد ١٩٢٣اإلسالم ونيب اإلسالم  نشر يف مارس 
م ، وكتب كوسانو هاتشريؤو ١٩٤٢م ، وكتب اوكاجيما سئيتا رؤو  مغزى ظهور اإلسالم يف أغسطس ١٩٣٨يف يوليو 

  .م ١٩٣١القرآن أو السيف  يف نوفمرب : دأ النيب حممد مب" 
زينشريو  حيـاة  ) جبيم قاهرية(م  وكتب نوجوتشي ١٩٣٨وكتب نايتؤو تشيشو  النيب حممد املؤسس يف  أغسطس   

   )١( .م ١٩٣٠النيب حممد يف يناير 
بالقرآن الكرمي والسـرية النبويـة أو    وهكذا نالحظ الثراء الكبري الذي شهدته هذه الفترة سواء يف الكتابات املتعلقة  

املتعلقة بالفكر اإلسالمي ككل، وهذا يدل على أن االهتمام باإلسالم كان متنوعا طبقا ملصادره اليت تعددت داخل الساحة 
 –على األقل من وجهة نظر املفكرين اليابـانيني   –اليابانية اليت كانت تعد عدا خلوض حرب ، سيكون فيها للمسلمني 

  .يلعبونه ، وبالتايل جيب فهم عقيدة هؤالء املسلمني دور
ومن املالحظ أيضا أن الفكر الديين اإلسالمي يف اليابان مل ميض على وترية واحدة، فتناكا إيبيه أو نور حممد تناكا أسلم 

  .ليت عاش فيها يف الصني وتأثر مبسلمي الصني ، وكانت صورة اإلسالم يف ذهنه هي صورة اإلسالم يف املناطق الصينية ا
كان الفكر الديين الياباين مثل صورة تداخلت ألواا  للغاية ، ويزيد يف تداخلها تغلب العقائد التراثية لدي اليابـانيني  

ففكرة اإلله ال تزال غري واضحة يف األذهان ... مجيعا ، دون متييز بني نصراين أو مسلم أو بوذي أو شنتوي أو كونفوشي 
تقدميها بأشكال خمتلفة قد ال تتفق مع عقيدة اإلسالم ، وال حىت مع ما يراه النصارى ، ومن هنا كانت  ، وفكرة البعث يتم

فكانت هناك حاجـة  . . حماوالت الربط واخللط والتداخل الذي يصعب معها الفصل بني املعتقدات لدى الشعب الياباين 
ليابان يف صورة مبسطة وواضحة ، والقرائن تؤكد على ماسة وضرورية إىل وجود عدد ممن يستطيعون تقدمي اإلسالم يف ا

أن هذا األمر مل يتيسر على األقل يف تلك الفترة ، أي فترة ما قبل احلرب العاملية الثانية، وهي الفترة اليت نشط فيها تناكـا  
  .)٢(إيبيه يف تقدميه لإلسالم يف اليابان

اجليش الياباين لسنوات عديدة  لقد درس تناكا اإلسالم وعايش  كان تناكا ايبيه اساسا باحثا من الباحثني الذين خدموا
 –واإلسالم  –الديانة الوطنية  –املسلمني الصينيني ، حني رجع إىل اليابان أراد أن يوضح ألهل وطنه بأنه شعر بأن الشنتو 

وينشرها يف الصحف ، حاول هلما نفس الروح ، ومن خالل مقاالته ، ويومياته اليت كان يسطرها  –الديانة اليت اعتنقها 
يف " اهللا " أن يوضح لليابانيني مفهوم اهللا يف العقيدة اإلسالمية ، وملا كان خياطب أناسا يؤمنون بالشنتو فقد ذكـر بـأن   

يف الشنتو  مها نفس الشيء حيمالن مفهوم اإلله الواحد  ، الذي هو دائما " أماتيه نو ميناكا نوشي نو كامي " اإلسالم و 
األلوهية ، وهي خمفي ال يراه أحد ، ويضيف تناكا بأن القرآن الكرمي بين أن اهللا موجود وهو واحد أحد ، مل يلد متفرد ب

  .ومل يولد 
وتناكا يعترف بأن حركة الدعوة إىل اإلسالم يف اليابان تفتقد إىل النشاط ، وهي ليست مثل نشاط املنصرين والدعاة 

تغـري عـن فكرتـه      -اآلن  –ت اليابان الدين من الصني ، لكن  الدين يف الصني اآلخرين ، فمنذ العصور القدمية تعلم
األساسية وعن تعاليمه األساسية ، ويوجد فرق بني عقيدة اليابانيني وبني الدين يف الصني ، لكن يف اإلسالم األمر خمتلف ، 

                                                
  املصدر السابق )١(

انظر  مسري عبد احلميد  اخلطاب الديين يف اليابان  نظرة تارخيية  حماضرة  مركز امللك فيصل للدراسات اآلسالمية   )٢(
  م٢٠٠٤الرياض  
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والعالقة بني اإلسالم وتعاليم الدين ذاته عالقة فاإلسالم كما هو مل يتغري منذ أن جاء به النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، 
  .)١(ثابتة وراسخة

وحياول تناكا شرح مفهوم األلوهية يف اإلسالم ألناس يعتنقون عقيدة أخرى حماوال أن يقرب إىل أذهام الفكرة مبـا  
عة من الكهنة البوذيني ، لديهم من معتقد ، وحىت تتضح الصورة أكثر ، ميكننا أن نقرأ ما كتبه عن احلج ، وهو خياطب مجا

   )٢(ويتضح هذا أيضا ضمن سلسلة مقاالته
وقـد   )٣(عن حياة املسلمني واحلج إىل مكة ) ٥شوا ( م ١٩٣٠وكان تناكا قد نشر سلسلة من املقاالت يف إبريل 

خاطب اليابانيني بأسلوب يتناسب مع العقلية اليابانية  ، إال أن تناكا كان يدرك جيدا أن اإلسالم له تعاليمه اليت ال ميكن 
أن تذوب يف أي عقيدة أخرى ، وأن اإلسالم آخر األديان له خصوصية حتميه من أن يذوب يف أي دين أخر ، كمـا أن  

  :ا من خالل إشارته إىل مسات مسلمي الصني النيب هو خامت األنبياء ،  ويتضح هذ
املسلمون املوجودون يف عموم الصني متطورون مع ثقافتهم الصينية ومع الكونفوشية ، إال أن معتقدام الدينية ال "   

د النيب صلى تزال ثابتة على ما هي عليه ، قائمة على أسس اإلسالم املتينة ، فهم ال يزالون يؤمنون بالتعاليم اليت جاء ا حمم
اهللا عليه وسلم ، وهذا الدين أي اإلسالم ليس مثل النصرانية أو أي دين آخر يعتمد على الشكل أو املظهر فقط ، إنه قوة 

   )٤(.. "دينية ، وقوة إميانية ، قوة عظيمة ال تساويها قوة أخرى 
  : يم الكونفوشية وتعاليم اإلسالم ويؤكد تناكا على أن سبب انتشار اإلسالم يف الصني هو وجود تشابه بني تعال  
باملقارنة بالبالد األخرى نالحظ أن الناس يف الصني أقبلوا على تعاليم اإلسالم بكثرة مع عقيدم األصلية وهي " ..   

الكونفوشية ، فهم يفكرون بأن الطريق الذي رمسه النيب صلى اهللا عليه وسلم هو نفسه الطريق الذي بينه كونفوشيوس وأنه 
اختالف يف ذلك ، فالفكرة الصينية القدمية كانت تعتمد عقديا على السماء ، هذه الفكرة تتناسب مع ما جـاء بـه    ال

   )٥( .اإلسالم ، وهلذا السبب حتول كثري من املثقفني إىل اإلسالم
نيني ، بل وبني رجـال  ومن األمور األخرى اليت أشار إليها تناكا إيبيه يف تعريفه باإلسالم بني أوساط املثقفني اليابا  

الدين اليابانيني البوذيني وغريهم ، إشارته إىل الفرق اإلسالمية ، وكأنه يريد أن يقول بأن هناك تشاا أيضا يف هذا األمر ، 
ففي معرض حديثه عن مسلمي الصني ، يذكر بأن املسلمني يف الصني على املذهب احلنفي السين ، وهناك من بني مسلمي 

وهم مجاعة متيل إىل التجديد ، بينما توجـد مجاعـة   " شني شني "  لى مذهب خاص م ، يطلق عليه الصني من هم ع
وهي مجاعة متيل إىل شرح " كيو سني ها " تعارضها وتقول بالتمسك بكل ما هو قدمي ، وهناك مجاعة أخرى يطلق عليها 

متغري طبقا ملتغريات العصر ، لذا فصورة اإلسالم تعاليم اإلسالم عن طريق تأويل النصوص اخلاصة بتعاليم اإلسالم بشكل 
وإذا ما قورنت اجلماعات األخرى بالفرق واجلماعـات املوجـودة يف   .. عند هذه اجلماعة صورة متطورة  مبعىن متغرية 

يقول  ويشرح تناكا فيما بعد هذه العبارة مث .... " البلدان اإلسالمية ، فسوف نالحظ بأا تتخذ طابع الفكر الكونفوشي 
وهم ال ميكن أن يأخذوا أبدا جانب البوذية أو الطاوية ، لكنهم يف مراسم الزواج واجلنازات ميكن أن يكونـوا مـع   .. 

  .  الكونفوشية ، إذ أن هناك عناصر من تعاليم اإلسالم والكونفوشية ميكنها أن متضي معا جنبا إىل جنب 

                                                
  ١٣رحلته  السحاب الطايف  الفصل  )١(

الد اخلامس  العدد اخلامس  ، وانظر أيضا جرنال       World Knowledgeانظر جملة سكاي تشي شي كي  )٢(
وانظر أيضا  طريقة حياة املسلمني واحلج إىل مكة    إبريل   ٧٧شوا وأيضا عدد فرباير رقم  ٩يناير  ٧٦هاتسو سيه العدد 

  مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية انظر الترمجة العربية تناكا ايبيه )  شوا   ٥( م ١٩٣٠

  م ١٩٣٣انظر تناكا ايبيه  الترمجة العربية   مصدر سابق   فصل بعنوان  يوميات احلج إىل مكة نوفمرب  )٣(

  ٩الرحلة الفصل  )٤(

  تطور الصني وريوكايكو  الفصل األول )٥(
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وقد ذكر تناكا أيضا االختالفات بني الفرق فيما يتعلق بقراءة الفاحتة خلف اإلمام وغريهـا ، ويـذكر أن مجاعـة      
املسلمني تنقسم إىل مجاعة السنة ومجاعة الشيعة ، لكن الشيعة قليلون ، والسنة هم األكثرية ، ومجاعة السنة تنقسـم إىل  

املذهب احلنفي ، ومعظم املسلمني يف الصني واهلند وإفريقيا وأيضـا   حنفي  وشافعي وحنبلي ومالكي ، لكن أكثرهم من
  . البالد العربية من األحناف

ويف معرض حديثه عن املذاهب يوضح تناكا رأيه فيشري إىل أن الباحثني كانوا يركزون على دعم آرائهم ، لكنـهم مل  
تتغري من عصر إىل آخر ، وهو هنا يشري إىل توقـف  يتحمسوا خللق رأي إسالمي يتطابق مع التيارات احلديثة اليت متضي و

االجتهاد، مما أدى إىل انتشار البدع واخلرافات ، مما أضعف اإلسالم كثريا، ويرى تناكا أنه ميكن القضاء على هذا الضعف 
هـذا   بأن يقدم اإلسالم للناس بصورته احلقيقية ، فهو دين حيمل بداخله روح التسامح ، وميكن االستفادة كـثريا مـن  

  .)١(األمر
  :خامتة

ال شك أن اتصال العرب بالصني، واسهامات العرب واملسلمني يف احلياة العلمية والفكرية الصينية ال يزال حباجة ليس 
تعميق البحوث ذاا للوصول إىل نتائج جديدة تكشف عن عمق العالقـات العربيـة   إىل فقط إىل املزيد من البحوث بل 

املناطق ااورة، واذا كانت السجالت الصينية القدمية تشري إىل االتصال املبكر بني الطرفني فإنه مـن  الصينية وتأثريها يف 
واجب الباحثني املتخصصني نقل الوثائق واملصادر الصينية إىل اللغة العربية وتوفريها للمزيد من البحـوث، وكـذا نقـل    

ريف أن يشري رشيد الدين اهلمداين يف كتابه جامع التـواريخ  إىل  املصادر العربية والفارسيىة إىل اللغة الصينية، ومن الط
مكانة العرب واملسلمني يف الصني يف مجيع ااالت  لدرجة أن مراسم  قبالي خان وأوامره كانت تترجم إىل اللغة العربية 

عن العلوم اإلسالمية ومت ذلـك   وقد انتشرت املدارس اإلسالمية اليت تدرس اللغة العربية واللغة الفارسية فضال. والفارسية
حتت  رعاية أباطرة الصني للعلماء من أصول عربية وإسالمية مما ساعد على إسهام علماء العرب املسـلمني  يف الفكـر   
والثقافة من جهة وتأثرهم بالفكر الصيين والثقافة الصينية ، وقد تأثر املسلمون الصينيون باآلفكار الكونفوشية وتعاليمهـا،  

بعضهم من كبار أساتذا، ومل يكن هذا باألمر الغريب ألن تعاليم الكونفوشية األخالقية ال تتعارض مع تعاليم  بل أصبح
عمـر  /اإلسالم يف شيء ، وهكذا ظهر يف الصني علماء عرب صينيون مثل  العامل املسلم الذي كان يلقب بالسيد األجل

والـذي   Xiang Yangلصينية األمري العريب زيانغ يـانغ أو كما تطلق عليه املصادر ا) م١٢٧٩-م١٢١١(مشس الدين 
م مع جيوش املغـول،  ١٠٧٠هاجرت أسرته  من اجلزيرة العربية إىل خبارا حيث ولد مشس الدين، ومنها إىل الصني سنة 
  .وظهر علماء متخصصون يف القرآن واحلديث والفقه والتوحيد وغريها من العلوم اإلسالمية

يصورون اإلسالم ملواطنيهم من الصينيني على أنه متفق مع تعـاليم   –كر توماس أرنولد كما يذ –وكان املسلمون   
الكونفوشية ، وقد كانت مؤلفات املسلمني متجد كتب كونفشيوس وغريها من الكتب الصينية، وتشري إىل اإلتساق بني ما 

تزال حباجة إىل تدقيق وهي تأثر الفكـر   لقد أوضح البحث نقطة حيسبها الباحث ال.  يف الكتب الصينية وتعاليم اإلسالم 
املسـلم  "الديين الصيين  املتمثل يف الكونفوشية  باإلسالم من جهة وتأثريه يف اليابان من جهة  أخري، وهلذا اختار الباحث

 ليكون منوذجا يساعد على إيضاح هذه النظرية، فالكونفوشية والطاوية حددتا يف معظـم األوقـات  " الياباين تناكا ايبيه
جوانب العالقات املختلفة بني املسلمني وجريام داخل الصني من جهة، وأثرت على الفكر الديين الياباين من جهة أخري، 

كان يعلم الكونفوشية، وكان يدرس  -صاحب كتاب سرية خامت النبيني -ومن املعروف أن العامل املسلم الشيخ  ليوتشيه  
تقد أنه ال فرق أبدا بني تعاليم اإلسالم األخالقية وتعاليم الكونفوشية، وهذا مـا  العقائد الصوفية وفلسفة التأمل، وكان يع

الذي تتلمذ على كتبه واستفاد من مؤلفاته وترجم كتابه سرية خامت النبيني إىل اليابانية، ونقل " تناكا إيبيه"أشار إليه الياباين 
وهو يعد رائد الدراسات اإلسالمية يف اليابان وكان بدوره يرى  كثريا من أفكاره، وقد اعتنق الياباين  تناكا إيبيه اإلسالم،

أنه ال فرق بني التعاليم األخالقية يف الطاوية والبوذية واإلسالم، ويفهم من مؤلفات العامل الصيين ليوتشيه تـأثره بأفكـار   
                                                

  ٥انظر نتائج الرحلة إىل العامل اإلسالمي الفصل  )١(
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ميكن االطالع علـى أفكـار   كونفوشيوس ونظرته اخلاصة اليت تتضمنتها األفكار الصينية اليت كان يدرسها منذ صغره،  و
  . ليوتشيه يف علم الكالم من خالل كتابه املسمى بشرح لطائف وهو متوفر بالعربية

 على الفكر الديين الصيين عرض الباحث  وجهة نظر يابانية عـن وحىت توجد دراسات متخصصة عن تأثري اآلسالم   
ة وخباصة مذهب زوتشي ومذهب يانغ منـغ،  يـذكر   وجود احتمال قائم بشأن تأثري األفكار اإلسالمية على الكونفوشي

الربوفسر شيغريو هاسبيه املتخصص يف الدراسات الصينية أنه كان يقرأ كتاب السرية النبوية الذي كتبه العامل املسلم الصيين 
كيف  أثر  : ليوتشيه فوجد أن ما كتبه املؤلف عن االسالم  إمنا هو شرح للمنطق الكونفوشي،  ويتساءل الربوفسر شيغريو

م الذي أسس الكونفوشية اجلديدة كان رجال متجوال يف ١٢٠٠-م١١٣٠ألن  زوتشي  : االسالم يف الكونفوشية؟ وجييب
وباملثل كان املؤسس الثاين .. الذي كان جيتمع فيها أصحاب الديانات   Senshuاملناطق ااورة مليناء  الزيتونة  سينشو

كان يف حبثه  عن الطريق او الشريعة أشبه بالصويف، وقد ) عهد منغ(م  ١٥٢٨-م١٤٧٢" أو يوميه"للكونفوشية اجلديدة 
شرح العقيدة األساسية الحتاد رب الكون واالنسان أي نظرية وحدة الوجود،  وهكذا أثر اإلسالم يف الكونفوشية وأثرت 

  .اليابانالكونفوشية يف الفكر الياباين وكان تأثري االسالم سابقا على التأثري األوريب يف 
ولـد  (يظهر بوضوح تأثري الفكر الديين الصيين يف اليابان  يف فترة ما قبل احلرب العاملية من خالل كتابات تناكا ايبيه 

وقد أوضح البحث الظروف واملصادر اليت شكلت ثقافته اإلسالمية  فقد عاش يف الصني حنو عشـرين سـنة،   ) م١٨٨٢
كمـا  ، .ل يقرأ ويدرس ويترجم ما كتبه علماء الصني وغريهم عن اإلسالمتشكلت خالهلا  يف ذهنه صورة اإلسالم  وظ

أوضح  يف يومياته اليت سطر فيها ذكرياته يف الصني احلالة الفكرية للمسلمني الصينيني وطريقة حيام اليومية ومساجدهم 
سرية الـنيب  " ه الذي اشتهر بكتابه وقد اهتم تناكا إبيه بترمجة كتابات العامل الصيين املسلم  ليو تشي ومطاعمهم وغريها 

أي النيب العريب ، وقد ترمجه إسـحاق    The Arabian Prophetالذي ترجم إىل اإلجنليزية  حتت عنوان " اخلامت 
  م ،  ١٩٢١وطبع يف شنغهاي عام    Issac Masonماسون 

لصوفية وغريها ، وميثل كتاب السرية وقد خلف  ليو تشيه تراثا ضخما من املؤلفات الدينية والفلسفية والعقائدية وا  
  النبوية وكتاب فلسفة اإلسالم مساحة يف فكر تناكا ايبيه 

كان ليو تشيه يفكر يف كيفية تفسري هذا الدين أي اإلسالم تفسريا كونفوشيوسيا ، على أساس البحث عن نقـاط    
االتفاق ، مبتعدا عن نقاط االختالف ، ويبدو أن هذا كان أسلوب علماء الصني املسلمني السابقني له والالحقني ، فقـد  

م كتابا بالصينية ، يهدف فيه إىل إظهار أوجه ١٦٤٣عام " Qoen Tai yuكوئني تاي يو " كتب العامل املسلم الصيين 
 .التشابه الوثيق بني التعاليم الكنفوشية واإلسالم 

ميكن القول بأن تناكا إيبيه قد تأثر بكتابات ليو تشيه وفلسفته ،فيما يتعلق بتقدمي الفكر اإلسالمي للصني على البساط 
كأنه تراث حضاري عام ، حيمل خصوصية الفكر اإلسالمي ، مما جعله  الكونفوشيوسي، أو عرض التراث الكونفوشيوسي

يقبل بسهولة يف الصني، وجيعل  تناكا أيبيه يؤكد على أن سبب انتشار اإلسالم يف الصني هو وجود تشابه بـني تعـاليم   
  .الكونفوشية وتعاليم اإلسالم

شرقية مثل الكونفوشية والطاوية والشـنتوية والبوذيـة   وأخريا فإن دراسة العالقة بني اإلسالم واألديان أو الثقافات ال 
. ستفتح اال ملزيد من اآلحباث عن العالقات التارخيية  بني العرب واملسلمني وبلدان آسيا وعلى رأسها الصني واليابـان 

لثقايف من خالل تتبع مسار ولن يتيسر هذا اآلمر إال بالسعي إىل ترمجة املصادر الصينية واليابانية املتعلقة بالتاريخ الفكري وا
العالقات العربية الصينية  حىت قبل ظهور اآلسالم  للوصول إىل نتائج تؤكد على عمق العالقات التارخييـة بـني الصـني    

 . والعرب واملسلمني
  من مقدمة الطبعة الصينية احلديثة لكتاب سرية النيب اخلامت) بالعربية( صفحات   امللحق اآلول

هجرية يف مدينة كـانبور   ١٣٢٠ف كتاب  شرح لطائف بالعربية والصفحتان األخريتان لطبعة عام غال احمللق الثاين
  باهلند

Samirnouh＠hotmail.com 
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  املقدمة
متثل املعارك العسكرية منطا من أمناط العالقات املتبادلة بني الدول ، ورغم أا تتصف بالعنف وسفك الدماء من جانبها 

  .السليب إال أا حتدث تأثريا أو تأثر ، وتبادل يف احلضارات ، وهذا جانبها اإلجيايب 
الحم العسكرية اليت أثبت فيها اجليش اإلسالمي تفوقا م من امل ٧٥١/ هـ  ١٣٣وتعد موقعة طراز اليت حدثت سنة 

  .وشجاعة وثبات ، وهذه املوقعة حدثت يف بواكري العصر العباسي األول ، وكان هلا أمهية ونتائج عميقة 
  -:وترجع أمهية دراسة هذا املوضوع يف أنه 

يطرة واهليمنة علي شـعوب  يوضح أبعاد الصراع الذي حدث بني القوي اإلسالمية والصينية من أجل فرض الس •
  .بالد ما وراء النهر ، وسعي كل حضارة يف تأكيد وجودها 

وتظهر الدور السياسي الذي قامت به ممالك وشعوب بالد ما وراء النهر يف إزكاء الصـراع العسـكري بـني     •
  .العباسيني والصينيني 

  .آسيا الوسطي وتأثر بالد الصني ا  كما أا تبني غلبة وتأثري احلضارة والثقافة اإلسالمية ، وتفوقها يف  •
   -:هناك أسباب الختيار دراسة موقعة طراز للبحث تتجسد يف 

أن هذه املوقعة مل تأخذ حقها من كتابات املؤرخني والباحثني ، ومن تعرض هلا تناوهلا بالنذر الوفري ، ورغم أا  •
  .غريت تاريخ وحضارة منطقة ما وراء النهر وبالد الترك 

ته هذه املوقعة من نتائج علي املستوي االسالمي والصيين يف حاجة إلظهاره وتسليط الضوء عليه لنوضح ما أحدث •
  .تواصل احلضارات بني الشعوب املختلفة 

ال شك أن هذه املوقعة عادت بالنفع والفائدة علي الوضع االقتصادي للدولة االسالمية فتعرف مـن خالهلـا    •
ينيني ، وبالتايل نشطت النهضة العلمية ، فمن االنصاف أن نذكر ونوضح فضل بالد املسلمون علي صناعة الورق من الص

  .الصني يف هذا اال 
  -:مت تقسيم البحث إيل 

  تناولت فيها التعريف باملوضوع وأمهيته وأسباب اختياره: مقدمة  •
الصني قبل املوقعة سواء كانت أوضحت فيه املوقع اجلغرايف ملدينة طراز وعالقة املسلمني ببالد : مث احملور األول  •

  .عالقات جتارية ، سياسية ، عسكرية ، ووصول اجليوش اإلسالمية يف عهد الدولة األموية إيل مدينة طراز 
  .تعرضت فيه ألسباب موقعة طراز وقسمته إيل أسباب غري مباشرة وأسباب مباشرة : احملور الثاين  •
ومت تقسيمه إيل نتائج املوقعة بالنسبة لبالد الصني ، مث نتائج املوقعة تناولت فيه نتائج موقعة طراز : احملور الثالث  •

  .بالنسبة للمسلمني 
ويف اية البحث وضعت خامتة ، أشرت فيها إيل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ، مث قائمة باملصادر واملراجع  •

  .العربية والصينية واألجنبية اليت استقي منها البحث مادته العلمية 
  عالقة املسلمني ببالد الصني قبل موقعة طراز
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اليت تقع علـي الضـفة الـيمين لنـهر      )٢(بالقرب من ثغور الترك ، وهي يف أقصي بالد الشاش)١(تقع بلدة طراز 
  .)٤(، وحيدها من اجلنوب مدينة أشرسونة )٣(سيحون

إذا جاوزا دخلت يف خرقاهـات  وطراز حد بالد اإلسالم ألنك  )٦(ويف الشمال اسفيجاب  )٥(ويف شرقها فرغانة
  اخلرخلية ورغم صغر مساحة بلدة طراز إال أا متيزت بطيب تربتها ، وعذوبة ماءها ،وأا لطيفة اهلواء

ليس يف تلك النواحي أحسن منهم صـورة  . ، ألن أهلها يف غاية حسن الصورة )٧(كثريةاخلريات أشبه شئ يف اجلنة
وهي بلدة حصينة ، كثرية البساتني ، مشتبكة العمـارة ، هلـا   )١(صورم املثلرجاهلم ونساؤهم إيل حد يضرب حبسن 

                                                
يف آخر األقليم اخلامس طوهلا مائة درجة ونصف ، وعرضها أربعون درجة ومخس وعشرون دقيقة ، وتكتب بالطـاء بـالفتح أو   :  طراز)١(

م ،  ١٩٩٠فريد عبد العزيز اجلندي ، بريوت ، لبنان ، دار الكتـب العلميـة ،   : معجم البلدان ، حتقيق : ياقوت احلموي : راجع . بالكسر 
  ) .أتا  –أولية ( ن اسبيجاب بنحو مثانني ميال ، وتعرف اآلن باسم وهي تبعد ع ٣٠، صـ  ٤جـ

،   ٢بشري فونسيس ، كوركيس عواد ، مؤسسـة الرسـالة ، بـريوت ،ط    : بلدان اخلالفة الشرقية ، نقله إيل العربية ) : كي لسترنج(لتونج 
  ٣٦٠م ،  صـ ١٩٨٥

د ما وراء النهر ، وميتد حيت حبر أرال ، وهو آخر بالد االسالم مـن جهـة   يعرف حاليا باسم تاشكند أو طشقند ، وهو يقع يف مشال بال)٢(
املشرق ، ويشغل مساحة كبرية من األراضي ، ويضم عددا كبريا من املدن والقري ، وينقسم إيل ثالث نواحي ، ناحية الشاش اليت ا عـرف  

ابن حوقل : راجع . الشمال ناحية اسفيجاب وقصبتها  اسفيجاب اإلقليم وقصبتها بنكث ، وناحية إيالف يف اجلنوب وقصبتها تونكث ، ويف 
نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق ، عامل الكتب : ، االدريسي  ٤١٦، صـ  ٢ت ، جـ. صورة األرض ، منشورات دار احلياة ، بريوت ، د: 

تاريخ خباري منذ أقدم العصور : ي ، ؛ فامرب ٣٠٨، صـ  ٣معجم ، جـ: ،ياقوت  ٥٠٤، صـ  ١م ، جـ ١٩٨٩، سنة  ١، بريوت ، ط 
حييي اخلشاب ، مكتبة ضة الشـرق ، القـاهرة ، سـنة    : أمحد حممود السادايت ، راجعه وقدم له : حيت العصر احلاضر ، ترمجة وعلق عليه 

  . ٥٢٦بلدان اخلالفة ، صـ : ؛ لسترنج  ٤٦م ، صـ ١٩٨٧
، وذلك علي عادة العرب اطالق امساء املدن املهمة علي األار املطلـة عليهـا ،   يعرف أيضا بنهر الشاش لوقوع هذه املدينة علي ضفتيه )٣(

الرابعة عشر ميالدي ، كان املغول القاطنون ذه / وأطلق عليه أيضا قدميا اسم جكسارتس ، مث أمساه العرب سيحون ، ويف املائة الثامنة هجريا 
دريا أو سريصوأو سري ، ومير معظمه عرب أراضي تركمانستان ، وأوزخبستان ، ويصب يف األرجاء يعرفونه باسم كلزريان ، كما أمساه الترك سري

  .حبر أرال ، ومساحته تقدر بثلثني من ر جيجون 
حدود العامل من املشرق إيل املغرب ، حتقيـق  : ، جمهول  ٣٠٤م ، صـ ١٩٢٧مسالك املمالك ، ، مطبعة بريل ليدن : االصطخري : راجع 

تقومي البلدان ، دار الطبعة السلطانية ، دار صادر ، بـريوت  : ؛ أبو الفدا  ٣٧، صـ  ١٩٩٩لدار الثقافية للنشر ، القاهرة ، يوسف اهلادي ، ا
بطرسبورغ ، معهد العلوم العربية واالسالمية ، : خنبة الدهر يف عجائب الرب والبحر ، حتقيق : ؛ الدمشقي  ٦١م ، صـ ١٨٤٠،الطبعة الثانية  
  . ٥١٩بلدان اخلالفة ، صـ : ؛ لسترنج  ٩٤ت ، صـ .، أملانية االحتادية ، د مطبعة شتراوس

يقع يف شرق مسرقند ، وأرضه سهول وجبال ، وال يتخلله أار كبرية ، حيده من الشرق بامري وفرغانة ، ومشاهلا اقليم الشـاش ، وجنوـا   )٤(
  ٥١٧بلدان اخلالفة ، صـ : ؛ لسترنج  ٥٠٤، صـ ١نزهة ، جـ: راجع االدريسي . شومان ، ووشجرد ، وراشت 

فرغانة ضمن بالد ما وراء النهر متأمخه لبالد تركستان يف زاوية من ناحية هيطل ، بينها وبني مسرقند مخسون فرسخا ، وهي علي اجلانـب  )٥(
  .األيسر لنهر سيحون ، وجنوا جبال البامري ، ومشاهلا جبال تيان شان ، وشرقها سهول زراعية فسيحة 

، وتعين باللغة التركية املدينة البيضاء ، وتعرف اآلن بسريم ، تقع يف مشال اقليم الشاش علي ميني ـر  ) اسبيجاب(اسفيجاب بالفاء أو بالباء )٦(
ان سيحون ، وهي شاسعة املساحة تضم أكثر من مخسني مدينة وقرية ، قسمت إيل جانبني ، اجلانب األول املمتد حنو الشمال الغريب إيل سـور 

  . TALSأو صربان ، واجلانب الثاين األراضي اليت كانت تدخل ضمن ناحية اسفيجاب من الشرق إيل وادي تالس أو طراز 
م  ٢٠٠٢أمني الضفاوي ، دار الكتب العلمية ، بـريوت ،  : البلدان ، حتقيق : ؛ اليعقويب  ٣٣٣مسالك املمالك ، صـ : األصطخري : راجع 
 ١٣٣٣ديوان لغات الترك ، املكتبة العامرة ، اسطنبول ، سنة : ، حممود الكغشري  ١٧٩، صـ  ١ان ، جـمعجم البلد: ؛ ياقوت  ٥٦صـ 

صالح الدين عثمان هاشم ، أشـرف  : تركستان من الفتح العريب إيل الغزو املغويل ، نقله عن الروسية : ، ؛ برتولد  ١٣٣، صـ ٣هـ ، جـ
؛ شعرية  ٢٩٢، صـ  ٢٩٠م ، صـ١٩٨١، سنة  ١للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، طـ قسم التراث العريب بالس الوطين: علي طبعه 

  . ٤٦م ، صـ ١٩٤٨، سنة  ٤املمالك احلليفة أو ممالك ما وراء النهر ، جملة كلية اآلداب ، االسكندرية ، جـ: 
أمني : البلدان ، حتقيق : ؛ اليعقويب  ٥٤٤م ، صـ ١٩٨٠سنة آثار البالد وأخبار العباد ، دار صادر للطباعة والنشر ، بريوت ، : القزويين )٧(

  . ٥٦م ، صـ٢٠٠٢، سنة  ١الضفاوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ص
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خندق ، وأربعة أبواب ، وهلا ربض عامر  علي باب املدينة ر كبري خلفه قطعة من البلد عليه درب ،واجلامع يف األسواق 
عـرب   )٤(لمني وجتار بالد الصني ولقد نشأت عالقات جتارية وثيقة بني جتار املس )٣(وهي متجر للمسلمني والترك  )٢(

الطريق الربي مبتدأ من العراق مث أسيا الوسطي منتهي إيل مشال غريب الصني ، حيث وفد التجار املسلمني بقوافلهم التجارية 
كما كان هناك طريقا حبريا عرب احمليط اهلندي وحبـر الصـني إيل   ،)٥(ليحصلوا علي منتجات الصني من احلرير والشاش 

، ولقد ورد ذكر العـرب  )٦(قصد التجارة وتبادل السلع ، بفضل هؤالء التجار دخل اإلسالم إيل بالد الصني اجلنوب ب
وتشـري هـذه   ، )٧) (م ٩٠٧ – ٦١٨(ألول مرة يف الكتابات الصينية يف القرن السابع امليالدي إبان حكم أسرة تانج 

وذكر مؤرخـوا  . بإجياز عن مبادئ وأفكار الدين اجلديد  التواريخ إيل نشأة القومية اإلسالمية يف هذه البقاع ، ونتحدث
الصني الفرق الكبري بني الدين اجلديد وتعاليم بوذا حيث أن هـذا الـدين اجلديـد ال متاثيـل وال صـور يف أمـاكن       

) م ٩٠٧ -٦١٨( الصينية فيبداية أسرة تانج  )٩(وذكروا أن بعض الدعاة املسلمني وفدوا إيل مدينة كانتون ).٨(عبادم
، ومسح هلم ملك بالد الصني باإلقامة وشيد هؤالء الدعاة املسلمني بيوتا ختتلف يف طرازها وتصميمها عن بيوت أهل )١٠(

  ).١١(الصني ، وكان هلم رئيسا ينتخب من بينهم ، وله السمع والطاعة

                                                                                                                                              
بلدان اخلالفـة  : ؛ لسترنج  ٥٤٤البلدان : آثار البالد ، صـ ؛ اليعقويب : ؛ القزويين  ٣٠، صـ ٤معجم البلدان ، جـ: ياقوت احلموي )١(

  ٣٦٠الشرقية ، صـ
الـروض املعطـار يف خـرب    : ؛ احلمريي  ٢٧٤م ، صـ١٩٠٩أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ، دار صادر ، بريوت ، سنة : املقدسي )٢(

  . ٤٤٥م ، صـ١٩٨٤،  ٢إحسان عباس مكتبة لبنان ، ط: األقطار ، حققه 
  . ٢٨٧صـ ، ٢٨٦مسالك املمالك ، صـ: ؛ االصطخري  ٣٨٠، صـ ٢صورة األرض ، جـ: ابن حوقل )٣(
األردن ، سـنة   –، مكتبة جمدالوي ، عمان  ١، ط) هـ ٢٣٢ – ١٣٢(اجليش يف العصر العباسي األول : حممد عبد احلفيظ املناصريي )٤(

  . ٤٣٣م ، صـ٢٠٠٠
م ، ١٩٩١الصني  حممود يوسف يل هواين طبعة دار النشر باللغات األجنبية ، بكني ،: االسالم يف الصني ، تعريب : إبراهيم فنغ جني يوان )٥(

م ، ٢٠٠٢،  ٢، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، ط) ماضيها وحاضرها(العالقات املصرية الصينية : ؛ كرم فرحات  ٧صـ 
  ٥٧صـ

: ؛ فهمـي هويـدي    ٣٠٨،  ٣٠٧، صـ ١م ، جـ ١٩٨٤تاريخ االسالم السياسي والديين والثقايف ، القاهرة ، سنة : حسن ابراهيم )٦(
؛ حممـد عبـد    ٤١ – ٤٠م ، صـ١٩٨١إلسالم يف الصني ، سلسلة عامل املعرفة ، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، متوز ا

  . ٤٢م ، صـ٢٠٠٣الدول اإلسالمية املستقلة يف الشرق دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ، : املنعم اجلمل 
  . ٤٢؛ حممد عبد املنعم اجلمل ، الدول اإلسالمية ، صـ ٥٨صينية ، صـالعالقات املصرية ال: كرم فرحات )٧(
الدول االسـالمية ،  : ؛ حممد اجلمل   ٤١االسالم يف الصني ، صـ: ؛ فهمي هويدي  ٨االسالم يف الصني ، صـ: إبراهيم فنغ جني يوان )٨(

  ٤٢صـ
ظيم أكرب من دجله يصب يف حبر الصني ، بني هذه املدينة والبحـر  مدينة عظيمة علي ر ع) Canton(يسميها الصينيون كانتون : خانفوا )٩(

،  ١يوسف أسعد داغر ، دار االندلس ، بـريوت ، ط : مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، حتقيق : املسعودي : راجع . مسرية ستة أيام أو سبعة 
يعقوب بكر ، دار الكتاب العريب ، القـاهرة ،  :  العرب واملالحة يف احمليط اهلندي ، ترمجة: ؛ جورج حوراين  ١٥٦، صـ ١م ، جـ١٩٦٥
؛ السيد عبد العزيز  ١٥م ، صـ١٩٦٤الصني والعرب عرب التاريخ ، سلسلة اقرأ ، القاهرة ، سنة : ؛ حممد حممود زيتون  ٢١٦م ، صـ١٩٥٨
  ٢١٢، صـ ت.دراسات يف تاريخ العرب ، العصر العباسي األول ، مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ، د: سامل 

، فعندما تعرضت الصني هلجمات الترك فر ) Liyuan(، الذي عرف بعد وفاته يل يوان ) Kaozu(أسس هذه األسرة امللك كاوزو   )١٠(
آخر ملوك أسرة سوي ، فقام يل يوان بالدفاع عن الصني ، وجنح يف هزمية األتراك وأحضر طفال صغريا من أسرة سوي نصبه ملكا ، وأصـبح  

  .م وأعلن قيام أسرة تانغ ٦١٨يده مث انتزع امللك لنفسه العوبة يف 
، املكتبـة  ) م ٩٤٥ – ٧٥٠/ هــ   ٣٣٤ – ١٣٢(العالقات بني الدول العباسية والصني يف العصرين األول والثاين : يوسف صقر : راجع 

  . ٢١م ، صـ ٢٠١١العصرية ، صيدا ، بريوت ، سنة 
Hook . B, theCambridgeEncyclopedia of china   , Cambridge university press , Cambridge , second edition , 
1991 , P. 166 , chau ju – kua , chufan – chi: p.54 

  ٤٢الدول االسالمية صـ: ؛ حممد عبد املنعم  ٨م ، صـ١٩٤٨الصني وفنون االسالم ، القاهرة ، : زكي حسن )١١(
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 ٣١ – ١٢(يزدجرد كذلك نشأت عالقات سياسية بني املسلمني وبالد الصني متثلت يف أن الفرس بعد هزمية ملكهم 
 )١(وموته علي يد املسلمني ، استنجد ابنه فريوز بالصني لتنصره علي أعدائه من العرب املسلمني) م ٦٥١ – ٦٣٣/ هـ 

رفض مد يد  )٢) (م ٦٥٠ – ٦٢٦/ هـ  ٢٩ – ٤) (Taizong(بيد أن ملك بالد الصني تاي زونك  )١(املسلمني
 بالد العرب ، ألن ذلك فيه كثري مـن املتاعـب علـي    يد العون للفرس متعلال ببعد املسافة ، وصعوبة إرسال جيش ايل

ولكنه أرسل سفاره من قبله ايل خليفة املسلمني للدفاع عن أمري الفرس اهلارب ، ومن ناحية أخري تتعـرف  ). ٣(جيشه
بن عفان ، وتقابلت هذه السفارة مع اخلليفة عثمان )٤(هذه السفارة الصينية عن مدي قوة الدولة العربية اإلسالمية الناشئة

، وأرسل معها عند عودا أحد رجاله ملقابلة ملك بالد الصني وكان ذلـك  ) م ٦٥٦ – ٦٤٤/ هـ  ٣٥ – ٢٤(عفان 
، ومن هنا يتبني أن الفرس كان هلـم دور  )٥(م واستقبل سفري املسلمني يف الصني باحلفاوة والكرم ٦٥١/ هـ  ٢٩سنة 

  .ولة اإلسالمية الفتية واململكة الصينيةالوسيط يف إقامة أول عالقة سياسية غري مباشرة بني الد
حرص خلفاءها علي إقامة عالقات ) م٦٦١/ هـ ٤١(وملا قامت الدولة األموية ، وتسلمت زمام حكم املسلمني سنة 

سياسية مع مملكة الصني ، فتبولدت بينهما السفارات واهلدايا ، وأبلغ دليل علي ذلك أنه وجد يف ديوان اخلليفة معاوية بن 
/ هــ   ٦٣ – ٢٨) (Gaozong(رسالة من ملك الصني كاوزونغ ) م ٦٨٠ – ٦٦١/ هـ  ٦٠ – ٤١(فيان أيب س
، وقد رد اخلليفة معاوية بأن أرسل من قبله سفريا إيل ملك الصني حممال باهلدايا ، واستمرت الوفود )٦) (م ٦٨٣ – ٦٤٩

، وقد أطلق الصينيون علي خلفاء بين أمية ذوي الرايات البيضاء واألراضي اخلاضعة )٧(الوفود العربية تفد إيل بالد الصني 
   )٨). ( Ta – shiتاشي (مللكهم اسم بالد 

 ٩٦ – ٨٦(وملا استأنف خلفاء بين أمية حركة الفتوحات االسالمية  ، والسيما يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك 
حات العسكرية يف عهده شرقا وغربا ليثبت العدائه مدي قوة الدولة األموية الذي توسعت الفتو) م ٧١٥ – ٧٠٥/ هـ 

ونشر االسالم باالضافة إيل الفوائد االقتصادية اليت تعود بالنفع والرخاء علي املسلمني ، فأوكل لعامله علي العراق احلجاج 

                                                
؛  ٢٥٨، صـ ١م ، جـ١٩٨٧،  ١القاسم إمامي ، دار سروش للطباعة والنشر ، طهران ، طأيب :جتارب األمم ، حتقيق : ابن مسكويه )١(

  . ٥٨العالقات املصرية الصينية ، صـ: ؛ كرم فرحات  ٢١العالقات بني الدولة العباسية والصني ، صـ: يوسف صقر 
، وصل إيل احلكم بعد انقالب عسكري ضد أخيه األكرب واستطاع السيطرة علي شئون  Lishiminلقب عن الصينيني بأسم يل شيمني )٢(

الدولة ، ومتيزت فترة حكمه بالقوة العسكرية حيث أحلق اهلزمية بالترك اللذين أغاروا علي حدود الصني الشمالية كما أخضع قبائـل هضـبة   
  . ١٠، جـ  ٢٠العالقات ، صـ: راجع يوسف صقر . التبت 

Hook   , B ,the Cambridge Encyclopedia of china , p .167 , chau ju – kua , chu – fan – chi , p . 111  ,  
الكامل يف التاريخ : ؛ ابن األثري  ١٦٢، صـ ٥م ، جـ١٩٨٧تاريخ األمم وامللوك ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بريوت ، سنة : الطربي )٣(

  ٣٧صـ  – ٣٦ـ ، ص ٣م ، جـ ١٩٧٩، دار صادر ، بريوت ، 
العالقـات  : ؛ كرم فرحات  ٢٥٨، صـ  ١جتارب األمم ، جـ : ؛ ابن مسكويه  ١٦٢، صـ  ٥تاريخ األمم وامللوك ، جـ: الطربي )٤(

  . ٥٨املصرية الصينية ، صـ 
براهيم حسن ، القاهرة حسن إ: الدعوة إيل اإلسالم ، ترمجة : ؛ توماس أرنولد  ١٦٨خنبة الدهر يف عجائب الرب والبحر ، صـ: الدمشقي )٥(

  ٢١العالقات ، صـ: ، يوسف صقر  ٤٣تاريخ الدول املستقلة ، صـ: ؛ حممد عبد املنعم  ٢٤٣م ، صـ١٩٦٤، سنة 
تسلم احلكم وهو يف ريعان شبابه باعتباره االبن األكرب ، ومل يظهر أي كفاءة سياسية وادارية ، إذ كان يعاين من نوبات تـوتر وضـعف   )٦(

  ١، جـ  ٢٢العالقات ، صـ : يوسف صقر : راجع )  Wu – Zhaoو ي ز هو (وخضع لسيطرة امللكة 
  ؛ ١٩٧م ، صـ١٩٨٨،  ١عربية واالسالمية ، مكتبة النهضة ، بغداد ، طتاريخ العراق يف عصور اخلالفة ال: فاروق عمر فوزي  )٧(

Chau  ju – kua , chu . fan – chi , p . 117 .  
  ٢٢العالقات ، صـ: يوسف صقر  )٨(

Chau  ju – kua , chu . fan – chi , p . 117 .  
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ات فرصة الستغالل واسترتاف طاقة أهل الذي رأي يف تلك الفتوح )٢(مهمة فتح بالد ما وراء النهر)١(بن يوسف الثقفي 
  .أهل العراق يف حركة الفتوحات حيت ال تتجه إليه 

، )٣) (م ٧٠٥/ هـ  ٨٦(فجهز جيشا كبريا وزوده بالسالح والعتاد وجعل علي قيادته قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 
. مث تعود إليهـا يف اخلريـف   الذي وضع خطة عسكرية تعتمد علي جعل مدينة مرو قاعدة خترج منها اجليوش يف الربيع 

، وبـدأت عملياتـه   )٤(وكفلت له هذه السياسة احملافظة علي خطوط متوينية وربط تقدمه بالقاعدة الكربي يف خراسان
، ودخلها عنوة وحصل منها علي غنائم وأواين مـن الـذهب   )٥(فغزا مدينة بيكند ) م٧٠٦/ هـ  ٨٧(العسكرية سنة 

، ) م٧٠٧/ هــ   ٨٩(ويف سنة )٧(تيبة بن مسلم فتوحاته فغزا نومشكنث مث رامثنة، وواصل ق)٦(والفضة ما ال حيصي 
مث عرب ر )٩(من فتح مسرقند ) م٧١٢/ هـ  ٩٣(، واستأنف حركة الفتوحات فتمكن سنة )٨(استطاع فتح مدينة خباري

  .ر سيحون وضم بالد الشاش مث فرغانة

                                                
اخلليفة عبد امللك بن مروان مكة ، املدينة ، الطائف ، مث أضـاف  واله ) م ٦٦٠/ هـ  ٤٠(ولد ونشأ مبدينة الطائف يف بالد احلجاز سنة  )١(

إليه العراق ، كان قائدا عسكريا أتصف بالذكاء والشجاعة وعرف عنه ميله لسفك الدماء وشدة الدهاء وكان خطيبا مفوها وبين مدينة واسط 
احسان عباس ، دار صادر ، : يان وأبناء الزمان ، حتقيق وفيات األع: ابن خلكان : راجع . م ٧١٤ -هـ ٩٥بني الكوفة والبصرة وتويف سنة 

  . ٣٠٥م ، صـ٢٠٠٦تاريخ الدولة العربية ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ، : ، محدي عبد املنعم  ٢٩، صـ ٢ت ، جـ.بريوت ، د
لشمال ، وبعد ر سيحون هو احلد الفاصل بني يقصد ببالد ما وراء النهر املنطقة احملصورة بني ري جيجون يف اجلنوب ، وسيحون يف ا )٢(

اقلـيم  األقوام الناطقة بالفارسية والتركية وينقسم إيل ستة أقاليم جغرافية ، اقليم الصفد وهو أجلها شأنا ومن أشهر مدنه خباري ومسرقنـد ، و 
ك وهالورد ، واقليم فرغانة ، واقليم الشـاش ،  خوارزم وأشهر مدنه اجلرجانية ، واقليم اخلتل يقع يف اجلنوب الشرقي وأشهر مدنه هلبك ومن

وهي اآلن جزء من تركستان الغربية اليت تضم يف الوقـت احلاضـر   .واقليم أشر وسنة وآخر مدينة يف اقليم بالد ما وراء النهر هي مدينة طراز 
، وحيدها من الشرق اهلند والتبـت ، والغـرب   مجهورييت أوزبكستان وتاجستان ، واطلق علي بالد ما وراء النهر بالد اهليطل ، واهلون البيض 

. اقليم خراسان ، ومشاهلا الترك اخلرخلية من أقصي بالد فرغانة والشاش وجنوا جيحون من بزخشان إيل حبرية خوارزم علي خـط مسـتقيم   
ـ  ٢ـصورة األرض ، ج: ؛ ابن حوقل  ٩٥حدود العامل ، صـ: ؛ جمهول  ٢٩٥مسالك املمالك ، صـ: راجع االصطخري  ؛  ٣٨١، صـ

حسن أمحد حممود ؛ االسالم واحلضارة العربية ىف . ٢٦١أحسن التقاسيم ، صـ: ؛ املقدسي  ٥٠٤، صـ ١نزهة املشتاق ، جـ: االدريسي 
أرباع خراسـان  : ؛ قحطان عبد الستار احلديثى  ١١م ، ص١٩٦٨اسيا الوسطى بني الفتحني العرىب والتركى ،دار الفكر العرىب ، اخلرطوم ، 

-١٥م ، ص١٩٩٠شهرية ، دراسة ىف أحواهلا اجلغرافية واإلدارية واإلقتصادية حىت اية القرن الرابع اهلجرى ، مطابع دار احلكمة ، البصرة ، ال
قادة الفتح اإلسالمى ىف بالد ما وراء النهر : ؛ حممود شيت خطاب  ٤٧٦؛ لسترنج ، بلدان اخلالفة ، ص ١٤٥؛ بارتولد ، تركستان ، ص ١٦
  . ٦٨م ، ص١٩٩٨، ١ر األندلس اخلضراء ، بريوت ، ط، دا

نشأ يف ظل بين أمية ، وواله اخلليفة عبد امللـك بـن   ) م٦٦٩/ هـ ٤٩(قتيبة بن مسلم بن عمر بن احلصني الباهلي أبو حفص ولد سنة  )٣(
غزا إقليم بالد ما وراء النهر ووصـل إيل   مروان علي الري ، كما عينه اخلليفة الوليد بن عبد امللك علي خراسان وهو من أعظم الفاحتني حيث

  ) .م٧١٥/ هـ ٩٦(أطراف الصني وضرب عليهم اجلزية ، وقتله وكيع بن حسان التميمي بفرغانة سنة 
تـاريخ  : ، محدي عبد املـنعم   ٨٨صـ – ٨٦، صـ ٤وفيات األعيان ، جـ: ؛ ابن خلكان  ٥،صـ ٥الكامل ، جـ: ابن األثري : راجع 

  ٢٣، يوسف صقر ، العالقات العباسية ، صـ ٣٠٥ـالدولة العربية ، ص
  ٤٣الدول االسالمية ، صـ: ؛ حممد عبد املنعم  ٣٠٥تاريخ الدولة العربية ، صـ: محدي عبد املنعم  )٤(
  ٥٣٣، صـ ١معجم ، جـ: راجع ياقوت . بلده بني خباري وجيحون علي مرحلة من خباري ) : بيكون(بيكند )٥(
: ؛ النرشـخي   ٥٢٩صـ – ٥٢٨، صـ ٤الكامل ، جـ: ؛ ابن األثري  ٣٣١، صـ ٣٣٠، صـ ٧وامللوك ، جـتاريخ األمم : الطربي )٦(

ـ ١٩٦٥، سنة  ٣أمني عبد ايد بدوي ونصر اهللا مبشر الطرازي ، دار املعارف ، القاهرة ، ط: تاريخ خباري ، تعريب وحتقيق ،  ٣٦م ، صـ
  . ٣٢العالقات ، صـ: يوسف صقر 

  . ٣٠٦تاريخ الدولة العربية ، صـ: ؛ محدي عبد املنعم  ٤٠٧م ، صـ١٩٧٨،  بريوت ،  ١البلدان ، طفتوح : البالذري )٧(
خباري من أعظم مدن ما وراء النهر ، يعرب إليها من شط آمل ، بينها وبني ر جيحون يومان ، وبينها وبني مرو اثنا عشرة مرحلـة وبـني   )٨(

  ٨، حـ  ٣١العالقات ، صـ: ، يوسف صقر  ٣٥٣، صـ ١معجم البلدان ، جـ: راجع ياقوت . مسرقند سبعة وثالثون فرسخا 
  . ٢٤٧ – ٢٤٦، صـ ٣معجم البلدان ، جـ: ياقوت احلموي . مسرقند من أشهر مدن اقليم الصفد وتقع قصبتها علي وادي الصفد )٩(



- ٣٨٥ - 

ن الصينية ، وبذلك وصلت اجليـوش االسـالمية إيل   يف التركستا)١(فتح مدينة كاشغر) م٧١٥/ هـ ٩٦(ويف سنة 
، وبدأ االتصال املباشر بني املسلمني وبالد الصني ، إذ أرسل قتيبة إيل ملك الصني يـوان زونـغ   )٢(حدود بالد الصني 

)٣(Yuanzong )يطلب منه الدخول يف الطاعة ودفع اجلزية ، وشعر ملـك  ) م ٧٥٦ – ٧١٢/ هـ  ١٣٨ – ٩٣
 )٤(االسالمي ، فرد علي قتيبة ، وطلب منه أن يبعث إليه برجل خيربه عن أنفسـهم وعـن دينـهم    الصني بقوة اجليش

،فأرسل إليه قتيبة وفدا يتكون من عشرة هلم مجال وألسن وبأس وعقل وصالح ، فأمر هلم بعده حسنه ومتاع حسن )١(
، وأمره بأنه إذا دخل علي ملك ) ٥(وجعل علي رئاستهم هبرية بن مشمرج. من اخلز والوشي وخيول مسنة وغري ذلك 

وملا وصل ).٦(الصني خيربه بأن القائد قتيبة قد حلف أين ال أنصرف حيت أطأ بالدهم ، وأختم ملوكهم ، وأجيب خراجهم
الوفد إيل بالد الصني وتقابل مع ملكهم وحدثت مفاوضات طويلة وأراد ملك الصني أن يشعر ويدخل الرعب يف قلوب 

م انصرفوا إيل قائدكم وأخربوه بأنين عرفت حرصه وقلة أصحابه ، وإال بعثت عليكم من يهلككـم  هذا الوفد ، فقال هل
فرد عليه هبرية قائال ، كيف يكون قليل األصحاب من أول خيله يف بالدك وآخرها يف منابت الزيتـون ؟  ). ٧(ويهلكه 

عنـد إذن أدرك ملـك   ).٨(سنا نكرهه وال خنافه وأما ختويفك إيانا بالقتل فإن لنا أجاال إذا حضرت فأكرمها القتل ، ول
الصني قوة املسلمني وشجاعتهم فآثر السلم ، وال سيما أن احلرب مع املسلمني سوف تكون طويلة وتستلزم أمواال كثرية 
وأن حدود بالد الصني تتعرض هلجمات مستمرة من جانب الترك ، وكانت طبيعة ملك الصني يـوان زونـغ متيـل إيل    

                                                
  .تقع مدينة كاشغر يف وسط بالد الترك ، وتتصل مبدينة مسرقند )١(

  ٤٣٠، صـ ٤معجم ، جـ:  ياقوت احلموي: راجع 
؛  ٤٠١، صـ ٧تاريخ األمم ، جـ: ؛ الطربي  ٢٨٩، صـ ٢م ، جـ١٩٩٥،   ١تاريخ اليعقويب ، دار صادر ، بريوت ، ط: اليعقويب )٢(

، البداية والنهاية ، مكتبـة االميـان   : ؛ ابن كثري  ٥، صـ ٥الكامل ، جـ: ؛ ابن األثري  ٣٣٨، صـ ٢جتارب األمم ، جـ: ابن مسكويه 
العالقات املصرية الصينية : ؛ كرم فرحات  ٣٠٧؛ محدي عبد املنعم ، تاريخ الدولة العربية ، صـ ١٤٤، صـ ٩، جـ ٥ت ، م.املنصورة ، د

   ٥٨، صـ
. Hook . B,The Cambridge Eneyclopedia of china , p. 169 – 170 

واإلصالحات اإلدارية إذ قضي علي الفساد واستطاع صد هجمـات التـرك ،   يعد من أعظم ملوك الصني ، ومييز عصره بالنهضة الشاملة )٣(
؛ ديورانـت   ٦، جـ ٢٤العالقات العباسية ، صـ: يوسف صقر : راجع . واهتم بالثقافة والفنون والشعر واملوسيقي ، وعرف بامللك النابه 

م ١٩٨٨كي خبيت حممود ، دار اجليل للطباعة والنشر ، بريوت ز: قصة احلضارة ، اهلند وجرياا الشرق األقصي الصني ، ترمجة : ول دايريل 
  . ١١٢، صـ ٣، جـ

)٤(   
  . ٧، صـ ٥الكامل ، جـ: ؛ ابن األثري  ٣٣، صـ ٢جتارب األمم ، جـ: ؛ ابن مسكويه  ٤٠٢، صـ ٧تاريخ األمم ، جـ: الطربي )١(

Fitzagerald  . C.p ,ConciseHistory ofEastAsia penguinBook   , Great Britain , Middlesex , 
second edition , 1974 , p,75 ,schirokauer  . C ,AbriefHistory ofChina civilization , 
HarcourtBrace Jovanovich   , New York , 1991 ,p.108 

ونظرا لشـجاعته وعلمـه   هبرية بن مشمرج الكاليب من أشراف العرب وفصحاءها ، وشارك مع قتيبة يف محلته علي بالد ما وراء النهر ، )٥(
بد امللـك  أوفده قتيبة رسوال عنه إيل ملك الصني ، فبلغ الرسالة ، وأحسن يف عرض االسالم ، مث عاد إيل قتيبة ، فأرسله إيل اخلليفة الوليد بن ع

؛ يوسـف   ٧، صـ ٥الكامل ، جـ: ابن األثري : راجع ) . م٧١٤/ هـ ٩٦(يف دمشق ليخربه بالفتوحات اليت حتققت ، وتويف بفارس سنة 
  . ١، حـ ٢٥العالقات العباسية ، صـ: صقر 

تـاريخ  : ، حممد عبد املنعم  ٣٠٧، محدي عبد املنعم ، تاريخ الدولة العربية ، صـ ١٤٤، صـ ٩، جـ ٥البداية والنهاية ، م: ابن كثري )٦(
  . ٤٤، صـ ٤٣الدول االسالمية ، صـ

؛  ٦، صـ ٥الكامل ، جـ: ؛ ابن األثري ٣٤٠، صـ ٢جتارب األمم ، جـ: كويه ؛ ابن مس ٤٠٣، صـ ٧تاريخ األمم ، جـ: الطربي )٧(
  . ٢٥العالقات العباسية ، صـ: ؛ يوسف صقر  ٥٩العالقات املصرية الصينية ، صـ: كرم فرحات 

 ٩، جـ ٥اية ، مالبداية والنه: ؛ ابن كثري  ٧صـ – ٦، صـ ٥الكامل ، جـ: ؛ ابن األثري  ٤٠٣، صـ ٧تاريخ األمم ، جـ: الطربي )٨(
  ٤٣تاريخ الدول االسالمية ، صـ: ؛ حممد عبد املنعم  ١٤٥، صـ
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، لذلك سأل هبرية ما الذي يرضي صاحبكم ، فأجابـه  )١( شيت امليادين ، وال يلجأ إيل احلرب والقتال االصالحات يف
بفحوي رسالة قتيبة بن مسلم وقسمه بأنه يطأ أرضهم وخيتم ملوكهم ، ويعطي اجلزية ، فرد عليه ملك الصني إنا خنرجـه  

  من ميينه ، فنرسل له صحاف من ذهب ا تراب من أرضنا 
الذي قبل اجلزية وختم  )٣(فقبل هبرية ذلك وعاد إيل قائده قتيبة مبرو)٢(ونبعث إليه بأبناءنا ، ونعطي له اجلزية  فيطأها

  ).٤(وختم الغلمان ووطئ التراب وبر بقسمه
وتويل بعـده  ) م٧١٥/ هـ  ٩٦(مث تطورت األحداث يف الدولة األموية حيث تويف اخلليفة الوليد بن عبد امللك سنة 

، ورغم ذلك أستمرت العالقات الودية بني األمـويني والصـينيني ،   ) م ٧١٩ – ٧١٥/ هـ  ٩٩ – ٩٦(أخاه سليمان 
وهكذا متيزت العالقات بني اجلانبني بالطابع السلمي والقائم علي تبادل السفارات وكان نتيجة ذلك أن توثقت العالقات 

  .بني املسلمني والصينيني  )٥(السياسية والتجارية 
حدث تغيري كبري يف منط العالقات )٦(، وقامت الدولة العباسية ) م٧٥٠/ هـ  ١٣٢(لة األموية سنة وملا سقطت الدو

العالقات ، إذ حتولت من عالقات سلمية إيل عالقات عدائية ووقعت موقعة عسكرية كبرية كان هلا أثر كـبري يف رسـم   
  .مستقبل العالقات بني املسلمني والصينيني أال وهي موقعة طراز أو طالس 

  م٧٥١/ هـ ١٣٣موقعة طراز  أسباب
 – ٧٥٠/ هــ   ١٣٦ – ١٣٢(من سـنة  )٧(حدثت موقعة طراز يف عهد أول خلفاء العباسيني اخلليفة أيب العباس 

وإذا حاولنا أن نستعرض أسباب هذه املوقعـة بـني القـوي    . ، كما كان حيكم بالد الصني امللك يوان زونغ ) م ٧٥٤

                                                
(1) Eberhard   . W,AHistory ofChina , CaliforniaUniversity press California , second edition , 1960 .p .182 , 
latourette . k.s   , AshortHistory of theFarEast   , TheMacmillanCompany   , New York , fourth edition , 1964 . 
p.121  .  

ـ  ٥بداية ، م: ؛ ابن كثري  ٧، صـ ٥الكامل ، جـ: ، ابن األثري  ٤٠٤، صـ ٧تاريخ األمم ، جـ: الطربي )٢( ـ  ٩، جـ ،  ١٦٢، صـ
  . ٢٥العالقات العباسية ، صـ: يوسف صقر 

، وهي يف أرض مستويه بعيدة عن اجلبال ، وأرضها سبخة كثرية تقع مرو علي ر مرغاب  ، وهي مدينة طيبة وطريفة وية ورحبة حفيفة )٣(
املسـالك ،  : ؛ ابن خرداذبة  ٣٦٤، صـ ٢؛ ابن حوقل ، صورة األرض ، جـ ٢٥٨مسالك املمالك ، صـ: االصطخري : راجع . الرمال 
ـ . عفاف السيد زيدان : زين األخبار ، ترمجة : ؛ الكرديزي  ٣٩صـ  م ، ٢٠٠٦،  ١، القـاهرة ، ط  ١٠٦٦دد الس األعلي للثقافة ، الع
  . ٥٤صـ 

العالقات بني الصني والعرب ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، : ؛ بدر الدين الصيين  ٣٤١، صـ ٢جتارب األمم ، جـ: ابن مسكويه )٤(
ـ العالقات املصرية : ؛ كرم فرحات  ٤٤الدول املستقلة ، صـ: ؛ حممد عبد املنعم  ٢٧م ، صـ١٩٥٠،  ٢ط ؛ يوسـف   ٥٩الصينية ، صـ

  . ٢٥العالقات العباسية ، صـ: صقر 
تـاريخ  : ؛ حممد عبد املنعم  ٢٨العالقات الصينية العربية ، صـ: ؛ بدر الدين الصيين  ٣٠٧تاريخ الدولة العربية ، صـ: محدي عبد املنعم )٥(

تـاريخ البحـر ومالمحـه ، دار طـالس     : صاحل باشا ؛ أمحد مفيد  ٥٩العالقات الصينية ، صـ: ؛ كرم فرحات  ٤٤الدول املستقلة ، صـ
  . ٥٨م ، صـ١٩٩٠، دمشق  ١للدراسات والترمجة والنشر ، ط

اختذ العباسيون من أقليم خراسان مركزا لنشر دعوم ، وبث الدعاه يف أحناء اإلقليم ، وجنحوا يف اجتذاب املوايل ألفكـارهم السياسـية   )٦(
،  ٣٥٧، صــ   ٥الكامل ، جـ: ؛ ابن األثري  ٢٧٣، صـ ٨تاريخ األمم ، جـ: الطربي : لعباسية راجع وملزيد عن قيام الدولة ا. والدينية 

يف : ؛ أمحد خمتار العبـادي   ١٧هـ ، صـ ١٣٩٨السيد عبد العزيز سامل ، العصر العباسي األول ،  مؤسسة شباب اجلامعة ، األسكندرية ، 
  . ٢٥م ،صـ١٩٦٤للطباعة والنشر ،بريوت ،  التاريخ العباسي والفاطمي ، دار النهضة العربية

م عهد له أخاه إبراهيم بواليـة  ٧٢١/ هـ ١٠٣عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب بن عبد مناف ، ولد سنة )٧(
لسفاح ، ومل يدم حكمـه إال أربـع   م وأخذ البيعة العامة واخلاصة يف الكوفة ولقب يف بعض املصادر التارخيية با٧٥٠/ هـ ١٣٢العهد سنة 

  .م ٧٥٤/ هـ ١٣٦سنوات وتسعة أشهر وتويف يف األنبار مبرض اجلدري سنة 
،  ٥البدايـة ، م : ؛ ابن كـثري   ٤٧ – ٤٦، صـ ١٠ت ، جـ .تاريخ بغداد ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، د: اخلطيب البغدادي : راجع 
، عبد العزيز الدوري ، العصر العباسـي األول ،    ٥١العصر العباسي األول ، صـ :  ؛ السيد عبد العزيز سامل  ٤١٨ – ٤١٤، صـ ٩جـ



- ٣٨٧ - 

سية وجيوش مملكة الصني جند أا تنقسم إيل أجزاء غري مباشرة وأسباب مباشرة وفيما االسالمية ممثلة يف جيوش الدولة العبا
وحصـلت علـي    )١(يتعلق باالسباب الغري مباشرة فإن مملكة الصني ، كان هلا نشاطا جتاريا واسعا يف بالد ما وراء النهر

ذ السياسي واالقتصادي فقدت مملكة الصـني  أرباح عالية فلما دخل املسلمون هذه البالد واستقروا فيها وأصبح هلم النفو
  ).٢(هذه التجارة وتعطلت فأرادوا إبعاد املسلمني عن هذه البالد بإثارة الفنت وتقليب حكام بالد ما وراء النهر عليهم 

 أن الدولة األموية يف اية عهدها مل تستطع احملافظة علي ما حققته من فتوحات يف بالد ما وراء النهر ، والصـينيون 
باعتبارهم هم أقرب إيل بالد ما وراء النهر من الناحية اجلغرافية سعوا إيل تقوية سيادم يف بعض مدا مسـتغلني حالـة   

، فبعث قادة الترك إيل ملك الصني يطلبون مساعدته ويستنجدوا )٣(الضعف يف الترك واخلالف الداخلي بني قواد العرب 
 هذه البالد راضني حبمايته واخلضوع له ، وتعهدوا له بذلك ، وأن ميـنحهم  به إلعادة نفوذهم وسلطتهم اليت فقدوها يف

، وعنـدما حتركـت   )٥(، ومن خيرج منهم عن الطاعة يلقي حتفه علي يد ملك الصني)٤(ملك الصني األلقاب الشرفية 
  ، فما كان من أهلها إال االلتجاء )٦(اجليوش االسالمية لفتح بالد اخلتل 

إال إعـداد اجلـيش   )٨(، فما كان من القائد العسكري القليم خراسان نصر بن سيار )٧(وطلب محاية ملك الصني
م ، ولكن حاكم بالد الشاش مل يشأ الدخول يف حرب مع اجلـيش  ٧٣٩/ هـ  ١٢١والتوجه به لفتح بالد الشاش سنة 

  ).٩(االسالمي فاستقبله بالصلح واهلدايا وقبل مجيع شروطه 
صوب مدينة فرغانة بيد أن حاكمها قرر دخول احلرب ضد املسـلمني فـأمر بـإحراق    مث اجته نصر بن سيار جبيشه 

، فما كان من نصر بن سـيار إال  )١(احلشائش ، واألشجار ، وقطع الطرق ، ووضع العراقيل يف طريق اجليش اإلسالمي 

                                                                                                                                              
يف التاريخ العباسي والفاطمي ، دار النهضة العربيـة للطباعـة   : م ؛ أمحد خمتار العبادي ١٩٨٨،  ٢دار الطليعة للطباعة والنشر ، بريوت ، ط

  .٥١، صـ ١م ، جـ١٩٧٣عصر العباسي األول ، القاهرة ، ؛ عبد املنعم ماجد ، ال ٤١م ، صـ١٩٦٤والنشر ، بريوت ، 
اجلـيش يف  : ؛ حممد عبد احلفيظ  ٢٧٦ – ٢٧٥، صـ ٢ت ، جـ.دولة بين العباس ، وكالة املطبوعات ، الكويت ، د: شاكر مصطفي )١(

  . ٤٣٣العصر العباسي األول ، صـ
، جهادية العزة غـويل ، العقليـة   ٤٣العالقات العباسية صـ: صقر ، يوسف  ٤٩ – ٤٦املمالك احلليفة ، صـ: حممد عبد اهلادي شعرية )٢(

، دائرة الشئون الثقافية العامة ، ) هـ ٢٣٢ – ١٣٢(العربية يف التنظيمات االدارية والعسكرية يف العراق والشام خالل العصر العباسي األول 
  . ٢٨٢م ، صـ١٩٨٦، بغداد ،  ١وزارة الثقافة واإلعالم ، ط

م ١٩٨٤االسالم والترك يف العصر االسالمي الوسيط ، عامل الفكر ، الكويت ، : ؛ سعد زغلول  ٣١٦ – ٣١٥تركستان ، صـ: بارتولد )٣(
 . ٨٥م ، صـ٢٠٠٠تاريخ الدولة العباسية ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ، : ؛ نبيلة حسن حممد  ١٦٢ – ١٦١، صـ

: ؛ حممد عبد اهلـادي شـعرية    ٨٩، صـ ٥الكامل يف التاريخ ، جـ: ؛ ابن األثري  ٦٣٩ـ، ص ٧تاريخ األمم وامللوك ، جـ: الطربي ) ٥(
  ٥٣املمالك احلليفة ، صـ

: ؛ حممد عبد اهلـادي شـعرية    ٨٩، صـ ٥الكامل يف التاريخ ، جـ: ؛ ابن األثري  ٦٣٩، صـ ٧تاريخ األمم وامللوك ، جـ: الطربي )٤(
  ٥٣املمالك احلليفة ، صـ

العامل االسالمي يف العصر العباسي ، دار الفكـر  : ، حسن أمحد حممود  ٤٣٤اجليش يف العصر العباسي األول ، صـ: فيظ حممد عبد احل)٥(
  .١٧٦ت ، صـ .، د ٥العريب ، القاهرة ، ط

  . ٢٤٦، صـ ٢معجم ، جـ: ياقوت : راجع . تقع اخلتل علي حدود بالد السند ، وهي أول كورة علي ر جيحون من وراء النهر )٦(
: ؛ يوسـف صـقر    ٢٠٨العصر العباسي األول ، صـ: ؛ السيد عبد العزير سامل  ٣٢٩ – ٣٢٨، صـ ٩، جـ ٥البداية ، م: ابن كثري )٧(

  ٤٣العالقات العباسية ، صـ
ات يف ساوة سنة هو األمري أبو الليث املروزي ، تويل أمر خراسان يف خالفة مروان بن حممد األموي ، تغلب عليه أبو مسلم اخلراساين ، وم)٨(
  ).م٧٤٨/ هـ ١٣١(

،  ٣م ، جـ٢٠٠٣،  ١بشار عواد ، دار الغرب االسالمي ، بريوت ، ط: تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم ، حتقيق : الذهيب : راجع 
  . ٧٤٦ – ٧٤٥صـ

  ٢٣٨، صـ ٥الكامل ، جـ: ؛ ابن األثري  ٤٦، صـ ٨تاريخ األمم ، جـ: الطربي )٩(
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ام ، وقتلوا بعضـهم ،  حصار مدينة فرغانة حصارا شديدا ، ولكن متكن جيش فرغانة من مباغتة املسلمني ، فسلبوا دو
  ).٢(فأعاد نصر بن سيار تنظيم جيشه وانتقم هلزميته وأسر الفالحني والصناعيني

وهنا نالحظ تباينا واضحا بني موقف حاكم فرغانة الذي هادن وسامل املسلمني ، وحاكم الشاش الذي آسر احلـرب  
 عونا ومساندا حلاكم فرغانة ، كذلك جند مملكـة  وهذا التباين له تأثري علي أسباب موقعة طراز حيث تدخل مملكة الصني

اخلتل تعلن التمرد والعصيان علي املسلمني بتحريض وتشجيع من ملك الصني وخيرج إليها جيش بقيادة أبو داود خالد بن 
عته ، ويتمكن من فتحها ،بيد أن حاكمها حبيش بن الشبل استمر يف التمرد وقرر مواصلة القتال وحتصن يف قل)٣(إبراهيم 

، والتجأوا )٤(فلما دعاه أبو داود لالستسالم خاف علي نفسه من قوة املسلمني ، فهرب هو ومن معه من سكان اخلتل 
، فوجدوا احلمايـة مـن   )٥(إيل أرض فرغانة اليت علي عداء مع املسلمني ، واستمروا يف اهلروب حيت وصلوا إيل الصني 

  .ملكها 
ة غري مباشرة إخراج املسلمني من بالد ما وراء النهر عن طريق إثارة احلكـام  ومن هنا جند أن الصينيني أرادوا بصور

ولكنهم أخطأوا . احملليني ضدهم خاصة حاكم فرغانة وجعل الترك يدخلوا يف ذلك الصراع ويعملوا حلساب مملكة الصني 
، وعجز األتراك عن تنظيم يف تقدير املوقف العسكري وظنوا أن التقدم قد أصبح ممكنا بسبب تشتت كلمة عمال العرب 

  ).٦(أحواهلم من ناحية أخري 
هذا فيما يتعلق باألسباب الغري املباشرة ملوقعة طراز ، أما األسباب املباشرة تتمثل يف أن الصـينيني سـعوا إيل إعـادة    

املسلمني ، وإحلاق أجمادهم السياسية والعسكرية واإلقتصادية يف إقليم بالد ما وراء النهر ، ودخوهلم يف حرب مباشرة مع 
اهلزمية م سوف حيقق هلم مأرم خاصة أن الصني أصبحت تتنافس مع الدولة العباسية يف التميز والتفوق اليت غدت أقوي 

أراد الصينيون من خالل حماربة املسلمني منع إقامة أي حتالف عسكري بني اجليوش اإلسـالمية  ). ٧(وأغين دولة يف العامل
  .حيت ال تقع بني شقي الرحي فسعوا إيل مباغتة ومفاجئة اجليش اإلسالمي باهلجوم  )٨(هضبة التبت والثائرين عليها يف 

                                                                                                                                              
حممد حسني الزبيدي ، دار الرشيد للنشر ، : اخلراج وصناعة الكتاب ، شرح وحتقيق : ؛ قدامة  ٤٦، صـ ٨تاريخ األمم ، جـ: الطربي )١(

  . ٤٠٩م ، صـ١٩٨١
العالقـات العباسـية ،   : ؛ يوسف صـقر   ٢٣٨، صـ ٥؛ ابن األثري ، الكامل ، جـ ٤٧ – ٤٦، صـ ٨تاريخ األمم ، جـ: الطربي )٢(

  ٤٣صـ
م ، وقام بغزو كش ، وقتل أخريدها سـنة  ٧٤٨/ هـ ١٣٠لد بن إبراهيم من بين شيبان بن ذهل ، تويل أمر طخارستان سنة أبو داود خا)٣(

ـ  : ابن األثـري  : راجع . م ٧٥٧/ هـ ١٤٠م ، وأصبح عامل خراسان ، وتويف فيها سنة ٧٥٢/ هـ ١٣٤ ـ  ٥الكامـل ، جـ  ٥٤، صـ
 ٤٢٦؛ حممد عبد احلفيظ ، اجليش يف العصر العباسي ، صـ  ٥٤لك احلليفة ، صـاملما: ؛ حممد عبد اهلادي شعرية  ٤٩٨، صـ ٣٨٦،صـ

  . ٢٠٨العصر العباسي األول ، صـ: ؛ السيد عبد العزيز سامل 
تـاريخ االسـالم   : ؛ الـذهيب   ٤٤٩ – ٤٤٨، صـ ٥الكامل ، جـ: ؛ ابن األثري  ٣٦٥، صـ ٨جـ: تاريخ األمم وامللوك : الطربي )٤(

: ؛ يوسـف صـقر    ٥٩٤، صـ ٣، جـ ٢٠٠٣، بريوت ،  ١بشار عواد ، دار الغرب اإلسالمي ، ط: األعالم ؛ حتقيق ووفيات املشاهري و
  ٤٤العالقات العباسية ، صـ

العامل االسالمي : ، حسن أمحد حممود  ٥٢العصر العباسي األول ، صـ: ؛ عبد العزيز الدوري  ٤٤٩، صـ ٥جـ: الكامل : ابن األثري )٥(
  ١٧٧صـ: 
  ٤٤العالقات العباسية ، صـ: ؛ يوسف صقر  ١٦٢ -١٦١االسالم والترك ، صـ: ؛ سعد زغلول  ٣١٦تركستان ، صـ: تولد بار)٦(
أخبار رحلة العرب ايل اهلند والصني ، نشر معهد العلوم العربية واإلسالمية ، طبع يف مطبعة شتراوس يف إطـار جامعـة   : سليمان التاجر )٧(

،  ١مروج الذهب ، جـ: ؛ املسعودي  ٣٩٨، صـ ٢تاريخ ، جـ: ؛ اليعقويب  ٢٦م ، صـ١٩٩٤اإلحتادية ،  فرانكفورت ، مجهورية أملانية
  ؛ ١١٥م ، صـ١٩٩١،  ١جودت فخر الدين ، دار املناهل للطباعة والنشر ، بريوت ، ط: مفاتيح العلوم ، حتقيق : ؛ اخلوارزمي  ١٨١صـ

Latouette , k.s   , Ashort history of theFarEast , p.121 
  . ٤٤العالقات العباسية ، صـ: ، يوسف صقر  ٣٣ – ٣٢بدر الدين الصني ، العالقات العربية الصينية ، صـ)٨(

Schirokauer . c ,Abrief history of Chinese civilization p.122 
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ولعل أهم سبب مباشر حلدوث تلك املوقعة أن الصينيني رأوا يف استغاثة حاكم فرغانة م وجلؤه إليهم دافعا مباشـرا  
مبحاربة حاكم الشاش حليف املسلمني ، فأعد جيشا بلغ  لتجهيز اجليوش حملاربة املسلمني ، وقرر ملك الصني أن يبدأ أوال

يف منطقة بالد ما وراء النهر ، وال  )٢(، وأجته هذا اجليش وضرب احلصار علي مملكة الشاش )١(عدده مائة ألف مقاتل 
زميـة  سيما أن الدولة العباسية يف أول عهدها كانت األخطار حتاط ا من كل جانب ، فوجد الصينيون يف ذلك فرصة هل

هذه الدولة الناشئة ولكن أبا العباس صمم علي خوض هذه احلرب لقطع الطريق علي الصينيني ، وإثبات القوة العسكرية 
   )٣(للدولة العباسية 
 م٧٥١/ هـ ١٣٣موقعة طراز 

علي  متثل موقعة طراز تطورا واضحا يف مظاهرالعالقات العباسية الصينية ، إذ تشابكت األحداث وتداخلت وطرأتغيري
سياسة الصينتجاه اخلالفة العباسية ، فبعد أن كانوا يقدرون خلفاء بين العباس ويطلقون علي اخلليفة العباسي لقب شاهنشاه 

وإنه أول ملوك العامل هيبة ، ومرتلته كمرتلة القمر علي الكواكب ، وقدموه علي ملوك ذلك الوقت  )٤) (ملك امللوك(أي 
ورغم ذلك أقدمت الصني علي التـدخل يف   )٥( .وأثبتهم قدما وأفضلهم سياسة الوقت ، وأنه أكثر ماال وأحسن طبعا ،

 . الصراع الذي نشأ بني مملكة فرغانة ومملكة الشاش وأعدت جيشا لنصرة حليفها إخشيد فرغانة
 )٦() كاو شيان كـي (وتبدأ أحداث تلك املوقعة الفاصلة عندما حترك جيش الصني البالغ عدده مائة ألف حتت قيادة

مزودا بالسالح والعتاد ، ووصل إيل مملكة الشاش وضرب عليها حصارا شديدا وانضم إليه إخشيد فرغانة واستطاع هذا 
 . وعند إذن استنجد ابن ملك الشاش باملسلمني.)٧(اجليش دخول مملكة الشاش وقتل ملكها

ضبا شديدا ، أو خشي علـي  الذي غضب غ)١(وكانت أنباء حترك اجليش الصيين قد وصلت إيل أيب مسلم اخلرساين 
ضياع نفوذ املسلمني يف بالد ما وراء النهر ، فأعد جيشا مل تذكر املصادر التارخيية عدده وجعل علي قيادة زياد بن صاحل 

                                                
؛ عبد العزيز الـدوري ، العصـر    ٢٠٨العصر العباسي األول ، صـ: ؛ السيد عبد العزيز سامل  ٤٤٩، صـ ٥الكامل ، جـ: ابن األثري )١(

م ١٩٨٨، بغداد ،  ١؛ فاروق عمر فوزي ، تاريخ العراق يف عصور اخلالفة العربية واإلسالمية ، مكتبة النهضة ، ط ٥٢العباسي األول ، صـ
؛ بـدر الـدين    ١٣٦م ، صـ١٩٨٢، بغداد ،  ١التيار اإلسالمي يف شعر العصر العباسي األول ، ط: ؛ جماهد مصطفي جت  ١٩٧، صـ
  . ٣٤العالقات بني العرب والصني ، صـ: الصيين 

ـ  ٢دولة بين العباس ، جـ: ؛ شاكر مصطفي  ٣٨ – ٣٧يف التاريخ العباسي والفاطمي ، صـ: أمحد خمتار العبادي )٢( ؛ بـدر   ٢٧٥، صـ
  . ٤٥العالقات العباسية ، صـ: ؛ يوسف صقر  ٣٤العالقات بني العرب والصني ، صـ: الدين الصيين 

العامل : ؛ حسن أمحد حممود  ٥٣العصر العباسي األول ، صـ: ؛ عبد العزيز الدوري  ٣٧يف التاريخ العباسي ، صـ: أمحد خمتار العبادي )٣(
  . ٤٣٥اجليش يف العصر العباسي ، صـ: ؛ حممد عبد احلفيظ  ١٧٧اإلسالمي ، صـ

آثـار  : ، القـزويين   ٤٥م ، صـ١٩٩٣،  ٢العريب ، دار اجلليل ، بريوت ، ط امساعيل: حتفة األلباب وخنبة اإلعجاب، حتقيق : الغرناطي )٤(
  . ٤٢العالقات العباسية ، صـ: ، يوسف صقر  ٤٦م ، صـ1960البالد وأخبار العباد ، دار صادر للطباعة والنشر ، بريوت ، 

أدريان ليوفن ، واندري فـريي ، الـدار العربيـة    املسالك واملمالك ،حتقيق  : ؛ البكري ١٨١، صـ ١مروج الذهب ، جـ: املسعودي )٥(
  . ٩٧، صـ ١م ، جـ١٩٩٢للكتاب ، بيت احلكمة ، تونس ، سنة 

؛ بينمايرداسم قائـد   ٤٣٣اجليش يف العصر العباسي ، صـ: ؛ حممد عبد احلفيظ  ٣٤العالقاتبني العرب والصني ، صـ : بدر الدين الصيين)٦(
 . كوريالصينكوشياتشي وإنه  Sien-chikou جيش

Chau  ju – kua , chu . fan – chi  
Translated from ChinesebyfriedRich hirth and w.w.Rock hill   , Paragon book printedNewYork ,Scond 
edition ,1966 ,p.11٠ 

باملسلمني سرا ، وقيل أنه قتـل  اختلف حول مصري ملك الشاش ، فقال البعض أنه أعلن اخلضوع والطاعة ، مللك الصني ظاهرا واستنجد )٧(
املمالك احلليفـة ،  : ؛ حممد عبد اهلادي شعرية  ٤٩٩، صـ ٥الكامل ، جـ: ابن األثري : راجع . وابنه هو الذي فر واستنجد باملسلمني سرا 

؛ بـدر الـدين    ٤٣٤اجليش يف العصر العباسي ، صـ: ؛ حممد عبد احلفيظ  ٢٠٨العصر العباسي األول ، صـ: ؛ عبد العزيز سامل  ٥٦صـ
  . ٣٤الصيين ، العالقات ، صـ
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وحترك اجليش اإلسالمي ، ويف طريقه اجته إيل خباري حيث قضي علي ثورة أهلها بزعامة شريك املهري وقتل أتباعه  ، )٢(
، واستأنف السري حيت وصل إيل مدينة طراز وتقابل هناك مع جـيش الصـني   )٣(والقسوة مع األسري  واستخدم العنف

، ووضع زياد بن صاحل خطته العسكرية القائمة علي أن )٤(م ٧٥١يوليو / هـ ١٣٣وكان ذلك يف شهر ذي احلجة سنة 
رة بقية اجليش من املقاتلني كذلك أعتمد اجليش يكون الرماه يف مقدمة اجليش ، وخلفهم محلة الرماح مث اخليالة ، ويف املؤخ

، والتقي اجليشـان  )٥(اإلسالمي علي عنصرين مها املفاجأة والكمائن ، والصرب وثبات اجلأش عند اشتعال وطيس املعركة 
قتلي  عند بزوغ الفجر واستمر القتال بينهما حيت دخول الليل ، وأحرز اجليش العباسي نصرا مؤزرا وتبالغ املصادر يف عدد

، وال شك أن اجليش اإلسالمي أظهر كفاءة عالية )٦(اجليش الصيين ، إذ تذكر أنه قتل مخسون ألفا ومت أسر عشرون ألفا 
  يف القتال 

وتعامل مع جيش الصني بكثري من العنف والشدة والقسوة ، ومل يستطع جيش الصني وحلفاءه من الترك الصمود أمام 
، وعاد ما بقي من فلول جيش الصني إيل بالده جير وراءه اهلزمية ، وينقل إيل ملك )٧(ة قوة وشجاعة جيش اخلالفة العباسي

الصني يوان زونغ أنباء قوة اجليش اإلسالمي ، مما جيعل هذا امللك يقرر أن يتبع مع املسلمني سياسة جديدة تقوم علي الود 
  .يف خوض حرب أخري مع املسلمني  والتفاهم ، وتبادل السفراء سياسة سلمية ويتخلي ائيا عن التفكري

وعلي الرغم من أمهية موقعة طراز يف تاريخ العالقات اإلسالمية الصينية إال أن املصادر التارخيية مل تـذكرها ، والـيت   
ذكرا أشارت إليها بإجياز ، وتفسري ذلك إن املؤرخني العرب األوائل الذين شغلتهم آنذاك األحداث اليت كان مسرحها 

  ).٨(غربية مل يذكروا شيئا عن هذه الواقعة آسيا ال
  نتائج موقعة طراز

                                                                                                                                              
هو عبد الرمحن بن شريون بن إسفنديار أبو مسلم املروزي ، من أشهر دعاة العباسيني يف خراسان ، ولقب بأمني آل حممد عـرف عنـه    )١(

اهيم بن حممد وأرسـله إيل خراسـان   حسن الرأي والتدبر وامليل إيل سفك الدماء ، ولد بأصبهان ونشأ يف الكوفة مث دخل يف خدمة اإلمام ابر
زيـن األخبـار ،   : الكرديـزي  . هــ  ١٣٧هـ ، وأمر أهلها بلبس السواد مث قتله اخلليفة أبو جعفر املنصور يف شعبان ١٢٥داعيا يف سنة 

، دار الدولة العباسـية  : ؛ الشيخ حممد اخلضري   ٤٢٩، صـ ٤٢٤، صـ ١٠، جـ ٥البداية ، م: ؛ راجع ابن كثري ١٨٥، صـ ١٨١صـ
  . ٥٦م ، صـ١٩٩٥،  ١املعرفة ، بريوت ، ط

هــ ، مث  ١٣٢هو زياد بن صاحل اخلزاعي احلارثي ، كان من قادة اجليش العباسي حارب ابن هبرية يف مدينة واسط ، وويل الكوفة سـنة  )٢(
الصني وانتصر عليهم يف موقعة هـ ، ودخل يف حرب مع ١٣٣دخل يف خدمة أيب مسلم اخلراساين وأرسله للقضاء علي ثورة أهل خباري سنة 

 ٤٤٠، صـ ٤٠٥، صـ ٥الكامل ، جـ: ابن األثري : راجع . هـ ١٣٥طراز ، مث أعلن التمرد والعصيان علي أيب مسلم الذي ظفر به وقتله 
  . ٤١٤، صـ ١٠، جـ ٥البداية ، م: ؛ ابن كثري  ٤٥٥، صـ

تاريخ الدولـة العباسـية ،   : ؛ نبيلة حسن  ٤١٤، صـ ١٠، جـ ٥، مالبداية : ؛ ابن كثري  ٩٣ – ٩١تاريخ خباري ، صـ: النرشخي )٣(
  ٨٥صـ

  . ٢٠٨العصر العباسي األول ، صـ: ؛ السيد عبد العزيز سامل  ٤٤٩، صـ ٥الكامل جـ: ابن األثري )٤(
حممـد علـي    :املعرفة والتاريخ ، منشورات : الفسوي : م ، راجع ٧٥٢/ هـ ١٣٤ذكرت بعض املصادر أن موقعة طراز حدثت سنة )٥(

البدء والتأريخ ، دار : ؛ املطهر بن طاهر املقدسي  ٣٥١، صـ ٣٥٠، صـ ٣م ، جـ١٩٩٠،  ٢بيضون ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط
  . ٣٥١، صـ ٦، جـ ٣م ، م١٨٩٩صادر ، بريوت ، 

العصـر العباسـي   : عبد العزيز سامل  ؛ السيد ٥٣العصر العباسي ، صـ: ؛ عبد العزيز الدوري  ٤٤٩، صـ ٥الكامل ، جـ: ابن األثري )٦(
م ١٩٨٢،  ١، بغداد ، ط ١؛ جماهد مصطفي جت ، التيار االسالمي يف شعر العصر العباسي األول ، ط ٢٠٨العصر العباسي ، صـ: سامل 

أن جيش الصـني   ، يف حني قلل البعض من عدد القتلي واألسري الصينيني ، وأوردوا ٨٦، نبيلة حسن ، الدولة العباسية ، صـ ١٣٦، صـ
  . ٣٤العالقات ، صـ: بدر الدين الصيين : راجع . الذي توجه حلرب املسلمني يف موقعة طراز بلغ ثالثون ألف 

   ٤٥العالقات ، صـ: يوسف صقر  )٧(
Gascoigne   . B.ABrief history of the dynasties of china , Robinson , London   , Second edition . 2003 , p.112  .  

  . ٣١٦تركستان منذ الفتح العريب ، صـ: بارتولد )٨(
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تعد موقعة طراز نقطة حتول فاصلة يف تاريخ بالد ما وراء النهر بصفة عامة ، والعالقات االسالمية الصينية بصفة خاصة 
  .للصينيني واملسلمني ، فعلي الرغم من أا استمرت يوما واحدا إال ما ترتب عليها من نتائج كان بعيد األثر بالنسبة 

فنتائج هذه املوقعة علي اجلانب الصيين متثلت يف أن النفوذ الصيين انتهي يف منطقة بالد ما وراء النـهر ، وتراجعـت   
، إذ تعرض ملك الصني يوان زونغ لثورة )١(هيمنته ، بل أكثر من ذلك حدث متزق وانقسام يف اجلبهة الداخلية الصينية 

كرد فعل طبيعي للهزمية ) م ٧٥٧ – ٧٥٤/ هـ  ١٣٩ – ١٣٦(سنة  )٢"(  Anlu-shanشان ان لو "داخلية بزعامة 
للهزمية ، كما أنه اعترض علي إصالحات امللك االقتصادية فيما يتعلق بقانون املساواه يف توزيع األراضي الزراعية الـذي  

لصني أمام هجمات األعـداء  كما وجه للملك عجزه الواضح يف الدفاع عن حدود بالد ا) ٣(اصطدم مبصاحل االقطاعيني 
وحكام األقاليم واملسلمني ، وأن احلكومة املركزية أصبحت عاجزة وغري قادرة يف التأثري علي جيوش حكام األقاليم البعيدة 

، كما أن زعيم الثورة ان لو شان توفرت فيه صفات جعلته حيظي بتأييد العسكريني واالقطاعيني ، فقد كان شجاعا )٤(
   )٥(أفكار الغري هذه السجايا مكنته القيام بانقالب عسكري والوصول إيل العرش ذكيا يف قراءة 

سـنة   )٦) (Suzongسيو زونغ (فما كان من ملك الصني أن الذ بالفرار من العاصمة ، وتنازل عن العرش البنه 
واملسـاعدة  ، وأمام هذه الظروف الصعبة قام امللك اجلديد بطلـب العـون   ) م ٧٦٣ – ٧٥٦/ هـ  ١٤٥ – ١٣٨(

، ويف الوقت نفسه أرسل للخالفة العباسية سفريا يطلب مساعدته وبالفعل وافق اخلليفة العباسي )٧(العسكرية من األواغرة 
، ومتكنت جيوش األواغرة )٨(فأرسل جيشا يتكون من أربعة آالف ) هـ ١٥٨ – ١٣٦(العباسي أبو جعفر املنصور سنة

، وقطع كل اإلمدادت عن جيش ان لو شان ، مث استطاعت )٩(األواغرة والعباسيني من حصار عاصمة بالد الصني مخدان

                                                
  . ٤٣٥اجليش يف العصر العباسي األول ، صـ: ؛ حممد عبد احلفيظ  ٤٦العالقات ، صـ: يوسف صقر )١(

Gibb.H.A.R   , The Areb conquest of centralAsia , A.M.S Press , Second edition , 1970 , p.96 
  : راجع . هـ ١٣٩والده من بالد السند وأمه من بالد الترك ، عني حاكما علي احلدود الشمالية الشرقية لبالد الصني ، تويف سنة )٢(

Hook.B,the Cambridge Encyclopedia of china , p.171  .  
  ٤٧العالقات ، صـ: يوسف صقر )٣(

C.schirokauer , Abrief history of Chinese civilization , p.122 
(4) HooK ham . H,Ashort History of china , Longmans , London ,firs edition , 1969 , p.105 and Eberhard . 
W,A historyof china , p. 187 

  ٤٧العالقات ، صـ: يوسف صقر )٥(
Edwin . G, The back ground of Rebellion An lu-shan , Oxford , four volumes , 1955 , 
volume 4 , p.8. 

، بدأ عهده بالقضاء علي الثورات الداخلية وإعادت تنظيم القوي العسكرية اليت أصاا الضعف  Yan Guo Zhongهو يانغ كيوز هونك )٦(
العالقـات  : يوسف صقر : راجع . واختذ من مشال غرب الصني ثكنات للجند ، وحرص علي إقامة عالقة ودية مع جريانه وخاصة بين العباس 

  . ٤٧، صـ
، وينسبون إيل اجلـد األول   Karasharسيطرم املنطقة املمتدة من مشال كوريا إيل كارشار يسكن األواغرة آسيا الوسطي ، ويقع حتت )٧(

  la – Li – Pei – Loلو  –يب  –يل  –حتت زعامة كيو ) م٧٤٤/ هـ ١٢٦(وأسسوا ملكهم سنة   Yuan – Yuanيوان يوان 
  : راجع 

Mackerras  . C , The Uigher Empire According toTang Dynastic history ,Austra – lain 
national university press , cahberra , 1972 , p.8   ; Chiu – tang – shu , translated fromChinese 
to English by colinMackerras , Austra – lianNationalUniversity press , Canberra , 1972 , p.54  

؛ حممد عبـد   ٨٣، صـ ١م ، جـ١٩٩٧،  ١األقطار ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، طصفوة االعتبار مبستودع األمصار و: حممد بريم )٨(
، بينما ذكر أن هؤالء اجلنود مل يأتوا من بغـداد بـل    ٥٩العالقات ، صـ: ؛ كرم فرحات  ٤٣٥اجليش يف العصر العباسي ، صـ: احلفيظ 

  . ٤١ – ٤٠جلبهم ملك الصني من أواسط آسيا ؛ بدر الدين الصيين ، العالقات ، صـ
  . ٤٨العالقات ، صـ: ؛ يوسف صقر  ٣٨٤زين األخبار ، صـ: الكرديزي )٩(
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، مث توالت اهلـزائم  )١(استطاعت دخول القسم الغريب من العاصمة ، وقتل خالل هذه املعارك أعداد كبرية من اجلانبني 
علي الثائرين ، وضعفت قوم حيت قضي ائيا علي ان لو شان ومن معه ، ودخل ملك الصني سيوزونع عاصمته يف سنة 

   )٢) (م٧٥٧/ هـ ١٣٩(
وال شك أن هذه الثورة الداخلية اليت كادت تقضي علي أسرة تانغ كانت نتيجة طبيعية هلزمية جيش الصني يف موقعـة  
طراز ، إذ ظن الثوار أم قادرون علي انتزاع امللك ،كما أن استنجاد ملك الصني جبيوش الدولة العباسية إلعادة ملكه أبلغ 

يش العباسيني ، مما يدعم أواصل العالقات السياسية بني الدولتني ، ولقد أكرم ملك الصني اجليش دليل علي اعترافه بقوة ج
، )٣(اإلسالمي ، فمنحهم األقمشة احلريرية املطرزة واألواين الفضية والذهبية ، وكان يقيم الوالئم ويغدق عليهم اهلـدايا  

  . تمرد العسكري وإعادة الوحدة واهلدوء إيل البالد جزاء مساعدم مللك الصني علي إرجاع عرشه وقضائهم علي ال
كما كان من نتائج موقعة طراز أن انتشرت اجلاليات اإلسالمية يف  شيت مدن الصني ، وأسهم ذلك يف نشر االسالم 

ان ، يف هذه البالد حيث حظي املسلمون برعاية ملك الصني ، ومسح هلم باإلقامة والزواج من بنات األهايل ومصاهرة األعي
كما طالبوا أن يكون هلم استقالال يف شئوم وعقائدهم وإشهارها ، فوافق علي أن يتفرقوا يف مدن الصني العظيمة ، وغدا 

  ).٤(هلم قضاه وأئمة حبيث ال يتدخل فيها احلكم الصيين إال يف عموم السياسة
ة يف منطقة بالد ما وراء النهر ، وتفوقت كذلك ترتب علي هذه املوقعة أن انتشرت احلضارة والثقافة العربية اإلسالمي

، ألن شعوب هذه املنطقة أدركوا قوةاملسلمني وعظم حضارم فسارعوا )٥(وأضعفت من تأثري احلضارة والثقافة الصينية 
  .إيل اإلنضمام إليها وتعلمها 

وح املعنوية للجيش اإلسـالمي ،  أما فيما يتعلق بنتائج موقعة طراز بالنسبة للجبهة اإلسالمية ، فهذا االنتصار رفع الر
وجعل قائده زياد بن صاحل يسعي حلكم إقليم خراسان فأعلن الثورة علي أيب مسلم اخلراساين ولكن أنتهي األمر مبقتلـه  

، كذلك مكن هذا النصر العباسيون من فرض سيطرم علي الطرق التجارية الربية يف بالد ما وراء النهر اليت تـربط   )٦(
  ).٧(رك والصني ، فنشطت التجارة وجنو منها أرباحا كثرية عادت بالنفع والرخاء علي اتمع اإلسالمي بني بالد الت

                                                                                                                                              
Hsin – Tang – shu , translatedfrom Chinese to English by colinMackerras , AustralianNationalUniversity press 

Canberra , 1972 , p.59 .  
  . Chiutang – shu , p.58  ٤٨العالقات ، صـ: يوسف صقر )١(
  . ٥٦١م ، صـ١٩٩١قضاياه املعاصرة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  –حاضر العامل االسالمي : مجيل املصري )٢(

Chiutang – shu , p.58  .  
  . ٤٩صـالعالقات العباسية ، : ؛ يوسف صقر  ٦٠العالقات ، صـ: ؛ كرم فرحات  ١٤االسالم يف الصني ، صـ: إبراهيم تانغ جني )٣(

Hsin – tang – shu ,p.59 
تاريخ البحر ومالمحـه ، دار  : ؛ أمحد مفيد صاحل  ٨٣، صـ ١؛ حممد بريم ، صفوة االعتبار ، جـ ٣٨٤زين األخبار ، صـ: الكرديزي )٤(

  . ٢٨٢العقلية العربية ، صـ: ؛ جهادية  ٥٨م ، صـ١٩٩٠،  ١طالس ، دمشق ، ط
 ١٣٦التيار االسالمي ، صـ: ؛ جماهد مصطفي  ١٩٧تاريخ العراق ، صـ: ؛ فاروق عمر ٥٣، صـ عبد العزيز الدوري ، العصر العباسي)٥(

م  ١١ – ٨/ االسالم يف جماله األول من القرن الثاين إيل القرن اخلامس اهلجري : ؛ موريس لومبار  ٣٥العالقات ، صـ: ؛ بدر الدين الصيين 
العامل االسالمي : ؛ حسن أمحد حممود  ٦٧م ، صـ١٩٩٩،  ٣ورات دار اآلفاق اجلديدة ، طامساعيل العريب ، املغرب ، منش: ، ترمجة وتعليق 

  . ١٦٢االسالم والترك ، صـ: ؛ سعد زغلول  ١٧٧يف العصر العباسي ، صـ
  . ٨٦تاريخ الدولة العباسية ، صـ: ؛ نبيلة حسن  ٤١٤، صـ ١٠، جـ ٥البداية ، م: ابن كثري )٦(
العقليـة العربيـة ،   : ؛ جهادية  ٥٨تاريخ البحر ومالمحه ، صـ: ؛ أمحد مفيد  ١١٦صر العباسي األول ، صـالع: عبد العزيز الدوري )٧(

  . ٢٨٢صـ
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واستغل اخللفاء العباسيون تفوقهم العسكري علي اجلبهة الصينية ، فعمدوا ايل إرسال السفارات وإقامـة العالقـات   
عهد اخلليفة هارون الرشيد مخسة عشر سفارة عباسـية   الدبلوماسية ، حيث بلغ عددها منذ عهد اخلليفة أيب العباس إيل

  . كان هلا أبلغ األثر يف إقناع ملوك الصني يف فتح أبواب بالدهم للمسلمني واحلضارة اإلسالمية )١(
ولعل من أهم نتائج موقعة طراز بالنسبة للمسلمني أن ما مت أسرهم من جيش الصني كان بينهم حـرفيني مهـرة يف   

  ، حيث كان يصنع من)٣(وال شك أن هذه الصناعة كانت حكرا علي بالد الصني وبعض جوارها  ،)٢(صناعة الورق 
املتوفر يف بالد الصني ، وحصل جتار الصني من خالل سيطرم علي جتارةالورق علي أرباح طائلة )٤(احلشائش والكأل 

) الكاغـد (ونقل أسرار صناعة الورق  ، فلما علم العباسيون بوجود هؤالء الصناع أرادوا االستفادة من خربام)٥(طائلة 
، )٦(إيل املسلمني فعرضوا عليهم إقامة مصنع للورق يف مدينة مسرقند ويعلموا الصناع املسلمني هذه الصنعة مقابل حريتهم 

  .، مث يسمح هلم بعد ذلك العودة إيل بالده ملن أراد ذلك )٦(
لصناع الصينيني أحدثت نقلة حضارية ، فبعـد أن  وصناعة الورق اليت دخلت العامل االسالمي عصر العباسيني بفضل ا

، مث توسعوا يف إنتاج الورق ، وأطلقوا عليه الورق اخلراساين وأدخلـوا  )٧(كان العباسيون يعتمدون علي قراطيس مصر 
، وغدت مدينة مسرقند أهم )٨(الكتان يف صناعته ، ونقوه مما كان يستعمل يف صناعته من ورق التوت ومن الغاب اهلندي 

، مث انتقلت صناعة الورق إيل مدينـة  )١٠(، الذي أصبح يضرب به املثل يف اجلودة والكثرة)٩(مركز إلنتاج الورق أهم 
، وانتج كميات كبرية منه وأقيم له أسواق عرف بسوق )١١) (م٧٩٤/ هـ ١٧٧(بغداد ، وأسس أول مصنع فيها سنة 

  ).١٣(فيها مث يصدر إيل اخلارج، وحملة دار القز ببغداد حيث يصنع ورق الكاغد )١٢(الوراقني 

                                                
ت ، .الدولة العباسية ، مكتبة ضة الشرق ، جامعة القاهرة ، دولة بين العباس ، وكالة املطبوعـات ، الكويـت ، د  : عصام الدين الفقي )١(

  ٢٦٤، صـ ١حبوث يف العصور الوسطي ، جـ: بدر ؛ برتشنا  ٢٧٦ – ٢٧٥، صـ ٢جـ
؛ ابن فقيه اهلمذاين ، خمتصر كتاب البلدان ، طبع يف ليدن ، مطبعة بريل ، نشر  ٧٥أخبار رحالت العرب والفرس ، صـ: سليمان التاجر )٢(

  . ٥٤آثار البالد وأخبار العباد ، صـ: ؛ القزديين  ١٥٢ت ، صـ.دار الكتاب العريب ، بريوت ، د
م ، ١٩٩٤،  ١الكتاب يف العـامل ، مؤسسـة الرسـالة ، بـريوت ، ط    : ؛ حممد ماهر محادة  ٢٥٤العالقات ، صـ: بدر الدين الصيين )٣(

  . ١٦٧العالقات العباسية ، صـ: ؛ يوسف صقر  ١٤٨صـ
صبح األعشي يف : القلقشندي ؛  ٢٣م ، صـ١٩٨٨،  ٣رضا زين العابدين ، دار املسرية ، طهران ، ط: الفهرست ، حتقيق : ابن الندمي )٤(

؛ سـيده امساعيـل    ٥١٥، صـ ٢م ، جـ١٩٨٧حممد حسني مشس الدين ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بريوت ، : صناعة اإلنشا ، حتقيق 
  . ٤١م ، صـ١٩٧٦عالقة الصني بديار االسالم ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة ، العدد األول ، : الكاشف 

  ١٦٧العالقات ، صـ: ؛ يوسف صقر  ٢٣هرست ، صـالف: ابن الندمي )٥(
؛  ١٣٦م ، صـ١٩٦٠إبراهيم اإلبياري ، وحسن كامل الصرييف ، دار إحياء الكتب العريب ، مصر ، : لطائف املعارف ، حتقيق : الثعاليب )٦(

  . ١١عالقة الصني ، صـ: ؛ سيدة الكاشف  ١٥٠الكتاب ، صـ: محاده ماهر 
  . ١٦٨العالقات ، صـ: ؛ يوسف صقر  ٢٥١تصر كتاب البلدان ، صـخم: ابن فقيه اهلمذاين )٧(
حممد عبد اهلادي أبو ريده ، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر ، القاهرة : احلضارة االسالمية يف القرن الرابع اهلجري ، ترمجة : آدم متز )٨(

  . ٧٤العالقات ، صـ: ؛ كرم فرحات  ٢٦٩م ، صـ١٩٤٧،  ٢، ط
غنيم عبدون ، الدار املصرية للتأليف والترمجة ، : احلضارة العربية ، ترمجة : ؛ ريسلر ، جاك   ٢٨٨مسالك املمالك ، صـ: ي األصطخر)٩(

  . ١٦٩العالقات ، صـ: ؛ يوسف صقر  ١٥عالقة الصني ، صـ: ، سيدة الكاشف  ١٢١ت ، صـ.مصر ، د
  . ٣٢٦التقاسيم ، صـأحسن : ؛ املقدسي  ٤٨١، صـ ٢صورة األرض ، جـ: ابن حوقل )١٠(
احلضارة العربيـة ،  : ؛ ريسلر  ٢٦٩، صـ ٢احلضارة االسالمية ، جـ: ؛ آدم متز  ٤٨١، صـ ١صبح األعشي ، جـ: القلقشندي )١١(

  . ١٧٠العالقات العباسية ، صـ: ؛ يوسف صقر  ١٢٠صـ
  ٣٥البلدان ، صـ: اليعقويب )١٢(
  ٢٢، صـ ٢معجم ، جـ: ياقوت )١٣(
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فانتشرت الكتب يف شيت ااالت ، وال شـك أن  ) التأليف والكتابة(ووفرة الورق شجع علي نشاط حركة الترمجة 
عملية انتاج الكتاب مل تكن لتتم لوال عمل الوراقني ، الذين سامهوا يف انتشار الثقافة والعلم يف كافة أحناء األمة العربيـة  

  .واإلسالمية 
ومن هنا يتبني أن موقعة طراز كان هلا دور واضح وفعال يف التواصل بني احلضارتني الصـينية واالسـالمية ، وقـد    

  .استفادت كل منهما من األخري يف شيت امليادين ، مما يؤكد التأثري والتأثر املتبادل ويقضي علي فكرة صراعاحلضارات 
  اخلامتة

م ، بني القوي اإلسالمية والصينية ميكن أن حنصـي  ٧٥١/ هـ ١٣٣ة من خالل دراسة موقعة طراز اليت حدثت سن
  -:النتائج اآلتية 

تشغل مدينة طراز موقعا استراتيجيا ، إذ تقع يف أقصي املشرق اإلسالمي وهي آخر ديار اإلسالم ، ومهزة الوصل بني  •
  .السيطرة عليها أراضي املسلمني وبالد الترك وبالد الصني ، لذا كانت ميدانا للتنافس من أجل 

نظرا ملوقعها أدت دورا حيويا يف النشاط التجاري الربي ، حيث ربطت بني الطرق التجارية اإلسـالمية والتركيـة    •
والصينية ، وكانت حمطة للقوافل التجارية ، وحرص التجار املسلمون والصينيون علي إقامة مراكز جتارية هلـم ـا ،   

  .برغد ورخاء اقتصادي وانعكس ذلك فأصبحت مدينة طراز تنعم 
هجريا واختذها القائد قتيبة بن مسـلم   ٩٦استطاعت اجليوش اإلسالمية يف عهد الدولة األموية فتح مدينة طراز سنة  •

الصني ، ممـا يؤكـد   قاعدة ، واتصل من خالهلا مبلك الصني ألا أقرب مدن اإلسالم إليها ، وقابل فيها وفود ملك 
  .دورها السياسي

از موقعة عسكرية حامسة بني جيش اجلبهة االسالمية ، وحتالف إخشيد فرغانة وجيش الصني مين فيها شهدت مدينة طر •
  .الصينيون زمية ساحقة جعلتهم ال يفكروا يف خوض معارك عسكرية أخري ضد املسلمني 

وراء النهر ، وجعلـت  نتج عن موقعة طراز نتائج بعيدة األثر ، إذ أسهمت يف فرض الثقافة االسالمية يف إقليم بالد ما  •
الترك يسارعون بالدخول يف اإلسالم ، وضعفت الثقافة الصينية يف تلك املنطقة أي أن هذه املوقعة شـكلت التـاريخ   

  احلضاري ملنطقة بالد ما وراء النهر 
ت أدرك الصينيون أن أتباع سياسة التفاهم والود مع املسلمني حيقق هلم أهدافهم االقتصـادية والسياسـية ، فنشـط    •

الدبلوماسية بني اجلانبني ، وتعددت السفارات والوفود ، ومتيزت العالقات العباسية الصينية بطابعها السلمي القائم علي 
  .اإلحترام املتبادل 

استفاد العباسيون استفادة كبرية من موقعة طراز حيث إن األسري الصينيني نقلوا إيل العامل االسالمي سر صناعة الورق  •
صنع للورق الصيين الكاغد يف مدينة مسرقند ، ومنها انتقل إيل بغداد ، وكان لوفرة الورق أثـر كـبري   ، وأقيم أول م

وفعال يف نشاط حركة الترمجة والتأليف والبحث والنهضة العلمية ، كما كان له أثر اقتصادي إذ أقيمت األسواق لبيع 
  .الورق ، وجين جتار الورق أمواال طائلة 

ستمرت يوما واحدا إال أا تعد نقطة حتول يف تاريخ العالقات اإلسالمية الصينية ، ومل حتظي يف رغم أن موقعة طراز ا •
  .كتابات املؤرخني القدامي إال بقدر قليل ، ومروا عليها مرور الكرام 

  املصادر العربية : أوال 
هـ ٦٣٠ت (عبد الواحد الشيباين  ابن األثري ، الشيخ عز الدين أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن عبد الكرمي بن •

  . م  ١٩٧٩جزء ، دار صادر ، بريوت ، سنة ١٣، الكامل يف التاريخ ، ) م١٢٣٢/ 
، نزهـة  ) م١١٥٦/ هــ  ٥٦٠ت (اإلدريسي ، أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد اهللا بن إدريس احلموي احلسين  •

  .م  ١٩٨٩،  ١طاملشتاق يف اختراق اآلفاق ، جملدان ، عامل الكتب ، بريوت ، 
، مسالك املمالك ، مطبعة بريل ، ليدن ) م٩٥٧/ هـ ٣٤٦ت (االصطخري ، أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفارسي  •

  .م  ١٩٢٧، نشر دار صادر ، بريوت ، 
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، املسالك واملمالك ، جزءان ، حتقيق أدريان ليوفن واندري ) م١٠٩٤/ هـ ٤٨٧ت (البكري ، أبو عبيد االندلسي  •
  .م  ١٩٩٢ار العربية للكتاب واملؤسسة الوطنية للترمجة والتحقيق والدراسات ، بيت احلكمة ، تونس ، فريي ، الد

، فتوح البلدان ، جلنة حتقيق التراث ، ) م ٨٩٢/ هـ ٢٧٩ت (البالذري ، اإلمام أبو العباس أمحد بن حييي بن جابر  •
  .م ١٩٨٣، سنة  ١مكتبة اهلالل ، بريوت ، ط

لطائف املعارف ، حتقيق إبراهية اإلبيـاري ،  ): م١٠٣٨/ هـ ٤٢٩ت (ور عبد امللك النيسابوري الثعاليب ، أبو منص •
  .م  ١٩٦٠وحسن كامل الصرييف ، دار إحياء الكتب العريب ، مصر ، 

، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ؛ ) م١٢٠١/ هـ ٥٩٧ت (ابن اجلوزي ، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد  •
، بـريوت ،   ٢مد عبد القادر عطا ، مصطفي عبد القادرعطا ، ونعيم زرزور ، دار الكتب العلميـة ، ط حم: حتقيق 
  .جزء ١٨م ، ١٩٩٥

، صورة األرض ، جزءان ، طبع يف مطبعة بريل ، ليـدن ،   ) م٩٧٧/ هـ ٣٦٧ت (ابن حوقل ، أبو القاسم النصييب  •
  .م ١٩٣٨، سنة  ٢ط
، املسالك واملمالك ، دار صادر ، بريوت ، د ) م٨٩٣/ هـ ٢٨٠ت (ن عبد اهللا ابن خرداذبه ، أبو القاسم عبيد اهللا ب •

  . ت . 
  )م١٢٨٢/ هـ ٦٨١ت (ابن خلكان ، أبو العباس مشس الدين أمحد بن أيب بكر  •

  ت . إحسان عباس ، دار صادر ، بريوت ، د. ، وفيات األعيان وانباء ابناء الزمان ، حتقيق د
جودت فخر . ، مفاتيح العلوم ، حتقيق د) م٩٩٠/ هـ ٣٨٠ت (مد بن أمحد بن يوسف اخلوارزمي ، أبو عبيد اهللا حم •

  .م  ١٩٩١، سنة ١الدين ، دار املناهل للطباعة والنشر ، بريوت ، ط
، كتاب ) م١٣٢٧/ هـ ٧٢٧ت (الدمشقي ، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد أبو طالب االنصاري الصويف الدمشقي  •

مزين مث أغسطس مهرن ، أعاد طبعه بطرسبورغ سـنة  . والبحر ، اعتين بطبعه ونشره ، مخنبة الدهر يف عجائب الرب 
م ، معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية يف إطار جامعة فرانكوفورت ، طبع يف مطبعة شتراوس ، ١٨٦٦ – ١٨٦٥

  .ت . مورليناخ ، أملانية االحتادية  ، د 
، تـاريخ اإلسـالم ووفيـات    ) م١٣٤٧/ هـ ٧٤٨ت (أمحد بن عثمان  الذهيب ، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن •

  .جزء   ١٧م ، ٢٠٠١،  ١بشار عواد ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط. املشاهري واألعالم ، حتقيق د
حممد . ، كتاب الذخائر والتحف ، حققه د) احلادي عشر امليالدي/ ت القرن اخلامس اهلجري (ابن الزبري ، الرشيد  •

  .م ١٩٥٩اهللا ، التراث العريب ، الكويت ،  محيد
، أخبار رحالت العرب والفرس إيل اهلند والصني ، نشر معهـد العلـوم   ) م٨٥١/ هـ ٢٣٦ت (سليمان التاجر ،  •

  .م ١٩٩٤العربية واإلسالمية ، طبع يف مطبعة شتراوس يف إطار جامعة فرانكوفورت ، مجهورية أملانية االحتادية ، 
، تاريخ األمم وامللوك ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بريوت ،  ) م٩٢٢/ هـ ٣١٠ت (ر بن نصر الطربي ، أبو جعف •

  .جزء  ١٣م، ١٩٨٧
، تقومي البلدان ، حتقيق رينود البـارون  ) م١٣٣١/ هـ ٧٣٢ت(أبو الفداء ، عماد الدين إمساعيل بن حممد بن عمر  •

  .ت . در ، بريوت د م ، نشر دار صا١٨٤٠ماك كوكني ديسالن ، طبع يف باريس ، 
، املعرفة والتاريخ ، وضع احلواشي خليل منصور ، ) م٨٩٠/ هـ ٢٧٧ت (الفسوي ، يعقوب أبو يوسف بن سفيان  •

  .أجزاء  ٣، ١٩٩٠، بريوت ،  ١منشورات حممد علي بيضون ، دار الكتب العلمية، ط
ب البلدان ، طبع يف ليدن ، مطبعـة  ، خمتصر كتا) م٩٠٨/ هـ ٨٧٢ت (ابن فقيه أبو بكر أمحد بن حممد اهلمذاتين  •

  . ت . بريل ، نشر دار الكتاب العريب ، بريوت ، د 
: ، نبذة من كتاب اخلراج وصناعة الكتابة ، شرح وحتقيق ) م٩٤٨/ هـ ٣٣٧ت (ابن قدامة ، أبو الفرج بن جعفر  •

  م ١٩٨١حممد حسنني الزبيدي ، دار الرشيد للنشر،
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، عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات ، حتقيق فاروق ) م١٢٨٣/ هـ ٦٨٢( القزويين ، زكريا بن حممد حممود ت •
، آثار البالد وأخبار العباد ، دار صادر للطباعة والنشر ودار  ١٩٧٠، سنة  ١سعد ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، ط

  . ١٩٦٠بريوت للطباعة والنشر ، بريوت ، 
بح األعشي يف صناعة اإلنشا ، حتقيق حممد حسني مشـس  ، ص) م١٤١٨/ هـ ٨٢١ت (القلشندي ، أمحد بن علي  •

  .جزء ١٥،  ١٩٨٧الدين ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بريوت ، 
، البداية والنهاية ، مكتبة اإلميـان ، املنصـورة ،   ) م١٣٧٣/ هـ ٧٧٣ت (ابن كثري ، أبو الفداء إمساعيل الدمشقي  •

  .جزء  ١٤ت، .د
، زين ااألخبار ، ترمجة ) م ١٠٥٢/ هـ ٤٤٣ت(الضحاك بن حممود الكرديزي الكرديزي ، أبو سعيد عبد احلي بن  •

  .م  ٢٠٠٦،القاهرة ، سنة  ١عفاف السيد زيدان ، الس األعلي للثقافة ، ط: 
، مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، حتقيـق  ) م٩٥٧/ هـ ٣٤٦ت (املسعودي ، أبو احلسن علي بن احلسني بن علي  •

  .أجزاء ٤م ،  ١٩٦٥، بريوت ،  ١ندلس ، طيوسف أسعد داغر ، دار األ
، جتارب األمم ، حتقيق أيب القاسم امامي ، دار سروش للطباعة ) م١٠٣٠/ هـ ٤٢١ت (مسكويه ، أبو علي الرازي  •

  .م ١٩٨٧، طهران ، سنة  ١والنشر ، ط
ـ  ٣، كتاب البدء والتأريخ ، جملد ) م٩٦٦/ هـ ٣٥٥ت حوايل (املطهر بن طاهر املقدسي  • ادر بـريوت ،   ، دار ص

  .م  ١٨٩٩
، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ، مطبعة بريل ، ) م٩٩٧/ هـ ٣٨٧ت (املقدسي ، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد  •

  .ت . ، نشر دار صادر ، بريوت د  ١٩٠٦ليدن ، 
ست ، حتقيق ، الفهر) م١٠٤٦/ هـ ٤٣٨ت (ابن الندمي ، أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب اسحق املعروف بالوراق  •

  . ١٩٨٨، طهران ،  ٣رضا جتدد بن علي بن زين العابدين احلائري املازئرائي ، دار املسرية ، ط
أمـني  . ، تاريخ خباري ، عربه عن الفارسية وحققه ، د) م٩٥٩/ هـ ٣٤٨ت (النرشخي ، أبو بكر حممد بن جعفر  •

  .م  ١٩٦٥،  ٣ة ، طـعبد ايد بدوي نصر اهللا مبشر الطرازي  ، دار املعارف ، القاهر
، معجم البلدان ، ) م١٢٢٨/ هـ ٦٢٤ت(ياقوت احلموي ، شهاب الدين أبو عبيد اهللا بن عبد اهللا الرومي البغدادي  •

  .ت . مخسة أجزاء ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت د 
يخ اليعقويب ، ، تار) م٨٩٧/ هـ ٢٨٤ت(اليعقويب ، أمحد بن أيب يعقوب بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح  •

،  ١البالدان ، حتقيق أمني الضناوي ، دار الكتـب العلميـة ، ط  . م  ١٩٩٥،  ٦جزءان ، دار صادر ، بريوت ، ط
  . ٢٠٠٢بريوت ، سنة 

  املراجع العربية املطبوعة واملترمجة : ثانيا 
،  ١باللغات األجنبيـة ، ط إبراهيم فنغ جني يوان ، اإلسالم يف الصني ، تعريب حممود يوسف يل هواين ، دار النشر  •

  .م ١٩٩١بكني ، 
  .م ١٩٦٤أمحد خمتار العبادي ، يف التاريخ العباسي والفاطمي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بريوت ،  •
  .م ١٩٩٠، دمشق ، ١أمحد مفيد صاحل باشا ، تاريخ البحر ومالمحه ، دار طالس للدراسات والترمجة والنشر ،  ط •
ضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري ، ترمجة حممد عبد اهلادي أبو ريدة ، مطبعـة جلنـة التـأليف    آدم ،متز ، احل •

  . ١٩٤٧،  ١والترمجة والنشر ، القاهرة ، ط
بارتولد ، فاسيلي فالدميري وفتش ، تركستان من الفتح العريب إيل الغزو املغويل ، نقله عن الروسية ، صـالح الـدين    •

  . ١٩٨١،  ١س الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، طعثمان هاشم ، ال
  . ١٩٥٠،  ٢بدر الدين ، الصيين ، العالقات بني الصني والعرب ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، ط •
  .جاك ، ريسلر ، احلضارة العربية ، ترمجة غيم عبدون ، اجلدرا املصرية للتأليف والترمجة ، مصر   •
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يل ، العقلية العربية يف التنظيمات اإلدارية والعسكرية يف العراق والشام خالل العصر العباسـي األول  جهادية العزة غو •
  .م ١٩٨٦،  ١وزارة الثقافة واالعالم ، بغداد ، ط) آفاق عربية(، دائرة الشئون الثقافية العامة ) هـ ٢٣٢ – ١٣٢(
. العصور القدمية وأوائل القرون الوسطي ، ترمجـة د جورج فضلو ، حوراين ، العرب واملالحة يف احمليط اهلندي من  •

  . ١٩٥٠السيد يعقوب بكر ، دار الكتاب العريب ، القاهرة ، سنة 
أجزاء ، مكتبة النهضة املصـرية ،   ٤حسن إبراهيم ، حسن ، تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي ،  •

  . ١٩٦٤،  ٧القاهرة ، ط
  .ت .، د ٥االسالمي يف العصر العباسي ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ط حسن أمحد حممود ، العامل •
  .م ٢٠٠٦محدي عبد املنعم ، تاريخ الدولة العربية ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ،  •
  م١٩٤١زكي حممد حسن ، الصني وفنون اإلسالم ، القاهرة ،  •
  .م ١٩٨٤سالمي الوسيط ، عامل الفكر ، الكويت ، سعد زغلول عبد احلميد ، االسالم والترك يف العصر اال •
السيد حممود عبد العزيز سامل ، دراسات يف تاريخ العصر العباسي األول ، مؤسسة شباب اجلامعة ، االسـكندرية ،   •

  ت.، د ٣جـ
  .م ١٩٧٦سيده امساعيل الكاشف ، عالقة الصني بديار االسالم ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة ، العدد األول ،  •
  ت.شاكر مصطفي ، دولة بين العباس ، وكالة املطبوعات ، الكويت ، د •
  .م ١٩٩٥،  ١الشيخ حممد اخلضري ، حماضرات تاريخ األمم االسالمية ، الدولة العباسية ، دار املعرفة ، بريوت ، ط •
لوحدة العربية ، بريوت عبد العزيز الدوري ، تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري ، نشر مركز دراسات ا •

  .م ١٩٩٥،  ٣، ط
عصام الدين عبد الرؤوف الفقي ، الدولة العباسية ، مكتبة ضة الشرق ، جامعة القاهرة ، املطبعة التجارية الكـربي   •

  .م ١٩٨٧احلديثة ، القاهرة ، 
  .م ١٩٨٨،  ١داد ، طفاروق عمر فوزي ، تاريخ العراق يف عصور اخلالفة العربية واالسالمية ، مكتبة النهضة ، بغ •
، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويـت ،   ٤٣فهمي هويدي ، االسالم يف الصني ، سلسلة عامل املعرفة  •

  .م ١٩٨١يوليو 
،  ١كرم حلمي فرحات ، العالقات املصرية الصينية ، عني للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية ، القاهرة ، ط •

  .م ٢٠٠٢
 ١٩٥٤،  ١لسترنج ، بلدان اخلالفة الشرقية ، ترمجة بشري فرنسيس ، وكوركيس عواد ، الشريف الرضي ، طكي ،  •

.  
  .م ١٩٨٢،  ١جماهد مصطفي جت ، التيار االسالمي يف الشعر العباسي األول ، بغداد ، ط •
الكتب العلمية ، بـريوت ،  حممد بريم التونسي اخلامس ، صفوة االعتبار مبستودع األمصار واألقطار ، جزءان ، دار  •

  م١٩٩٧،  ١ط
 –، مكتبة جمدالوي ، عمـان  ) هـ ٢٣٢ – ١٣٢(حممد عبد احلفيظ املناصريي ، اجليش يف العصر العباسي االول  •

  .م ٢٠٠٠،  ١االردن ، ط
االسكندرية ، حممد عبد املنعم اجلمل ، الدول االسالمية املستقلة يف املشرق التاريخ واحلضارة ، دار املعرفة اجلامعية ،  •

  .م ٢٠٠٣
حممد عبد اهلادي شعرية ، املمالك احلليفة أو ممالك ما وراء النهر والدولة االسالمية إيل أيام املعتصم جملة كلية اآلداب  •

  .م ١٩٤٨، االسكندرية ،  ٤جملد  –جامعة فاروق األول ، مطبعة التجارة  –
  . ١٩٦٤، سنة  ١بريوت ، ط حممد ماهر محاده ، الكتاب يف العامل ، مؤسسة الرسالة ، •
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  م١٩٦٤حممود حممود زيتون ، الصني والعرب عرب التاريخ ، سلسلة اقرأ ، القاهرة ، سنة  •
: ، ترمجة وتعليـق  ) م ١١ – ٨(موريس لومبار ، اإلسالم يف جماله األول من القرن الثاين إيل القرن اخلامس اهلجري  •

  .م ١٩٩٩،  ٣اجلديدة ، طامساعيل العريب ، املغرب ، منشورات دار اآلفاق 
  م ٢٠٠٠نبيلة حسن حممد ، تاريخ الدولة العباسية ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية ،  •
 ٧٥٠/ هـ ٣٣٤ – ١٣٢(العالقات بني الدولة العباسية والصني يف العصريني العباسيني األول والثاين : يوسف صقر  •

  .م ٢٠١١،  ١، املكتبة العصرية ، بريوت ط) م ٩٤٥ –
  .املصادر الصينية املترمجة إيل اإلجنليزية : ثالثا 

1-  Chau Ju – Kua, Chu – fan – chi, translated from Chinese by Fried Rich 
Hirth and w.w.Rock Hill, Paragon Book Printed New York, Second 
edition, 1996. 

2-  Chiu – Tang – Shu, translated from Chinese to English by Colin Mackerras, 
Australian National University Press, Canberra, 1972. 

3-  Hsin – Tang – Shu , translated from Chinese to English by Colin Mackerras 
, Australian National University Press , Canberra , 1972. 

  .املراجع األجنبية : رابعا 
1- Arnold . T,The Spread of Islam in the World ,Good Word Book , first 
publish , New Delhi , 2001  

2- Eberhard .W,A History of China , California University Press , California , 
second edition , 1960  .  

3- Edwin . G, Theback ground of Rebellion An Lu – shan ,Oxford , four 
volumes , 1955  

4- Fitzgerald .C.P, concise History of East Asia   , Penguin Book , Great Britain 
, Middlesex , Second edition , 1974  

5- Gibb . H.A.R ., The Arab conquest of central Asia , A.M.S press , Second 
edition , 1970  

6- Gascoigne .B.A Brief history of the dynasties of the China , Robinson , 
London , second edition , 2003  

7- Hook . B, the Cambridge Encyclopedia of china , Cambridge , 
UniversityPress , Cambridge , Second edition , 1991  

8- Hookham .H,A short History of china ,Longmans , London , first edition , 
1969  

9- Latourette .K.S,A short History of the far East , the Macmillan Company , 
New York , fourth edition , 1964 

10-  Mackerras .C, The Uigher Empire According to Tang Dynastic Histories , 
Australian National University press  , Canberra 1972  

11-  Schirokauer .C, Abrief History of china civilization , Harcourt Brace 
Jovanovich , New York ,1991. 
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 مقدمة

تعترب العالقات الثقافية بني مصر والصني من أهم أبعاد عالقاما،ليس فقط يف العصر احلديث وإمنا يف التاريخ أيضـا  
   .دورمها احلضاري يف كافةالعصوربالنظر إىل 

وقـد لعـب   . ومل يكن طريق احلرير القدمي أداة اتصال جتارية واقتصادية فحسبوإمنا وشيجة ثقافية ربطت بني البلدين
وقد بدأ التعاون الثقـايف يف القـرن     .ايف تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بني الشعبنيمهمالتبادل الثقايف، ومازال، دورا 

م وكـان  ١٩٣١العشرين يف جمال التعليم حيثتوجهت أول بعثة تعليمية صينية إيل مصر للدراسة باألزهر الشريف يف عام 
، مؤسس قسم اللغة العربيةجبامعة بكني ، واألستاذ عبد " حممد مكني ما جيان"منطالب هذه البعثة العالمة الكبري األستاذ 

  .ن نا تشونغ مؤسس كلية اللغة العربية جبامعة الدراساتاألجنبية ببكنيالرمح
، )شبكة الصني(وتوجد مواقع باللغة العربية لكل من وكالة أنباء شينخوا، وصحيفةالشعب، ومركز املعلومات الصيين 

تطور األوضـاع يف الصـني   وإذاعة الصني الدولية، وهو األمر الذييتيح فرصة طيبة للقارئ املصري والعريب لالطالع على 
   .بصورةأكثر عمقا

كل هذا التعاون الثقايف يوفر سياجا فكريا للعالقات املصريةالصينية يف جمملها ويعطيها الوجه احلضاري الذي تستحقه 
  .إميانا من البلدين بأن احلواراحلضاري ينبغي أن يكون لغة العصر، وأن مصر والصني هلما دور فاعل يف هذا احلوار

 :التعاون الثقاىف ىف عصر امللك فؤاد األول: أوالً
م مرسوما بإقامـة  ١٩٣٢قد أولت مصر عناية خاصة للمبعوثني الصينيني، حيث أصدر ملك مصرفؤاد األول يف عام 

ليس هذا فحسب، بل أهدى أربعمائة نسخة من نفـائس الكتـب   . قسم خاص لقبول املبعوثني الصينيني باألزهرالشريف
سةتشنغدا اإلسالمية بالصني، وأرسلت مصر اثنني من علماء األزهر إىل الصني؛ ليساعدا هذهاملدرسـة يف  الدينية إىل مدر

ومن أجل ختليد ذكرى عناية امللك فؤاد األولباملسلمني الصينيني، وللتعبري عن االمتنان والشكر . رفع املستوى التعليمي ا
تبة ا حلفظ هدايا امللك من الكتب وغريها من املطبوعـات  م مك١٩٣٦لدعمه ملدرسة تشنغدا؛ أسست املدرسةيف عام 

  )١( ."مكتبة فؤاد"الدينيةالثمينة، وأمستها 
وقد . إىل مصر، حيثدرس العلوم اإلسالمية يف األزهر الشريف" ما فو تشو"م سافر العامل الصيين الكبري ١٩٤١ويف عام 

تأسيس الصني اجلديدة أكثر من عشرين طالبـا يف مخـس دفعـات    بلغ عدد الدارسني الذين أوفدم الصينإىل مصر قبل 
  .تعليمية

ويف الفترة نفسها زار الصني عدد من الباحثني املصريني يف خمتلفااالت، وأقاموا روابط وعالقات مـع املؤسسـات   
أسيس مجهوريـة الصـني   العلمية والتعليمية يف الصني، وكل ذلكوضع أسسا طيبة للعالقات الثقافية املصرية الصينية بعد ت

 )٢( .الشعبيةوإقامة العالقات الدبلوماسية بني البلدين
  :التعاون الثقاىف بعد ثورة يوليو: ثانياً

اشتركت الصني يف كل دورات معرضالقاهرة الدويل للكتاب منذ دورته األوىل، كما شاركت يف مهرجان القـاهرة  
د من األسابيع الثقافية إضافة إىل تباداللوفود الفنية لتقـدمي العـروض يف   السينمائيالدويل منذ بداياته األوىل، وأقيمت العدي

  )٣( .البلدين

                                                
  ٦٧م، ص ١٩٥٤الصني اجلديدة، دار العلم للماليني، بريوت،: األدمهىعبدالسالم )١(
  . ٤٧م ، ص ١٩٨٩، دار النشر اجلديد ، بكني،  ٢كل شىء عن الصني، جـ : تشونغ تشنغ)٢(
م ، ١٩٩٥حممد غريب جودة، اهليئة املصرية العامة للكتـاب، القـاهرة،   : موجز تاريخ العلم واحلضارة ىف الصني، ترمجة: جوزيف نيدهام)٣(

  ١٣٤ص
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كما أن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية أدخلت تدريس اللغة الصينيةيف جامعاا، حيث بدأت جامعة عني مشس يف 
رس اللغـة الصـينية حاليـا إىل مثـاين     تدريس اللغة الصينية، ويصل عدداملؤسسات التعليمية املصرية اليت تد ١٩٥٨عام 

تعزز التعاون الثقايف بني البلدين بعد قيام الصني اجلديدةوثورة يوليو، مث إنشاء العالقات الدبلوماسـية عـام     .مؤسسات
م، وقد مت إىل اآلن توقيـع سـتة بـرامج تنفيذيـة     ١٩٥٦م، فقد وقع البلدان اتفاق التعاونالثقايف رمسيا يف عام ١٩٥٦

  .للتعاونالثقايف
،وكانت تتكون من طالبني مها السيد هبة عنايـت  ١٩٥٦الصني اجلديدة يف عام  وصلت أول بعثة تعليمية مصرية إىل

وزوجته السيدة متاضر تركي، حيث درساباملعهد املركزي للفنون اجلميلة ببكني، وقد صادف وصوهلما اندالع العـدوان  
عناية خاصـة، بـل   "إن اليشو " الثالثيعلى مصر، فكانا حمط أنظار الصينيني، وقد أوالمها رئيس جملس الدولة الراحل 

 )١( .استضافهما يف بيته، حيث شعرا بدفء األسرة واملودة الصينية
وقد تتابعت الوفود من . م قام وفد من احتاد الصحفيني الصينيني، ووفدثقايف آخر بزيارة مصر١٩٥٦ويف ديسمرب عام 

  .اجلانبني وتنوعت جماالت التعاون
  ."مجعية الصداقة العربيةالصينية"رية الصينية اليت تأسست حتت اسم تأسستجمعية الصداقة املص ١٩٥٦ويف عام 

واعتبارا من عام  .م مت التوقيع على الربنامج التنفيذيالتفاقية التعاون الثقايف بني مصر والصني١٩٦٤ويف شهر إبريل عام 
 )٢( .م بدأت الصني تبعث مدربني رياضيني إىل مصر١٩٧٢
  :مانيناتالتعاون الثقافىفي الث: ثالثاً

بالقاهرة اجتماعـات   ١٩٨٧ويف الثمانينات أخذ التعاون الثقايف بعدا جديدا، حيث عقدت فيالثامن من مارس عام 
الدورة األوىل للتعاون العلمي والتقنيبني مصر والصني، ومت خالل الندوة التوقيع على أكثر من عشـر اتفاقيـات تعـاون    

 -١٩٩٠م وقع البلدان يف القاهرة علىربوتوكول التعاون الثقايف للفترة ١٩٨٩ويف العشرين من ديسمرب عام    .بينالبلدين
 )٣( .م وذلك خالل زيارة الرئيس الصيين يانغشانغ كون ملصر١٩٩٢

فيما بلغ عدد الطلبة املصريني . طالبا ٤٢ويف ذلك العام بلغ عدد الطلبة الصينيني يف اجلامعات املصريةواألزهر الشريف 
مدربارياضيا يف  ١٩ب،باإلضافة إىل ستة مدرسني صينيني يدرسون اللغة الصينية يف مصر، وأكثر من يف الصني مخسة طال

م، أقامت القنصلية العامة الصينية فياإلسكندرية أسبوعا ثقافيـا  ١٩٩٠ويف شهر مايو عام . كرة الطاولة والطائرة واجلمباز
 .)٤(صينيا يف املدينة الساحلية املصرية

  :الثقافىفي ىف أواخر القرن العشرينالتعاون : رابعاً
م، ١٩٩٠جتاوز التبادل الثقايف املستوى الوطين حيث بدا التعاون الثقافيبني اإلقاليم يف البلدين، ففي شهر سبتمرب عـام 

أقامت مدينة تشينغداو الصينيةمعرضا فنيا بالقاهرة، ويف شهر أكتوبر من ذات العام أقامت مجعية الصداقة املصريةالصـينية  
إلقامة العالقات الدبلوماسية بـني   ٤١بالتعاون مع السفارة الصينية يف القاهرة أسبوعا لألفالم الصينية مبناسبةالذكرى الـ

  )٥( .البلدين

                                                
  ٥٤م ، ١٩٨٦حممد أبو جراد، دار النجم للنشر ، بكني، : الصني ىف عهدها اجلديد، ترمجة: تشني ون )١(
  ٢١٥م، ص  ١٩٩٦اإلصالح التربوى ىف العصر احلديث، دار الكتب ، القاهرة، : حممد منري مرسى)٢(
، القـاهرة،   ١والعائد االقتصادى، دار ضة الشرق للطبع والنشـر، ط  سيكولوجية التعلم والتخطيط التعليمى : إسراء عبدالباسط أمحد )٣(

  ١٢٣م ، ص  ٢٠٠١
  ١٦٨م، ص ٢٠٠٨أسرار تقدم الصني، ايتراك للنشر، القاهرة، : إبراهيم األخرس )٤(
  م ١٩٩٠/  ٩/  ٢٣: األهرام)٥(
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م، وبدعوة من اجلمعية الصينيةللتبادل الثقايف مع الشعوب قـام الكاتـب   ١٩٩١ويف السابع والعشرين من مارس عام 
رة ودية للصني،ويف شهر مايو من العام نفسه، أقامت السفارة الصينية يف مصر أسبوع أفالم بزيا" سعد الدين وهبة"املصري 

  .سينمائية فيالقاهرة مبناسبة الذكرى األربعني لتحرير منطقة شنجيانغ، وحضره عدد من املسؤولينواجلماهري املصرية
لصداقة الصينية املصرية يف بكني، ومت تعيني م، مت االحتفال بتشكيل مجعيةا١٩٩١ويف الثالث والعشرين من أكتوبر عام 

رئيسا للجمعية وتعيني السفري الصيين السابق " سيف الدين عزيز" -نائب رئيس اللجنة الدائمة لس نوابالشعب الصيين  -
 )١( .لدى مصر ليو تشونونائب رئيس اجلمعية الصينية للصداقة مع الشعوب األجنبية ليو تشي جيان نوابا للرئيس

م، وتلبية لدعوة من مجعية الصداقةالصينية مع الشعوب األجنبية، قام السـيد أمحـد   ١٩٩٢ السادس من مايو عام ويف
  .محروش على رأس وفد من اللجنة املصريةوالتضامن األفروآسيوي بزيارة الصني يف إطار احلوار املصري الصيين

م أقيم أسبوع ثقايف مصري يف عـدة مـدن   ١٩٩٣و عام ويف الفترة من الرابع والعشرين من مايو إىل الثالث من يوني
 .)٢(ويف الفترة من السادس إىل اخلامس عشر العام نفسه  أقيم أسبوع لألفالم الصينية يف مصر. صينية

م قام نائب وزير اإلذاعة والسينماوالتلفزيون، ورئيس التلفزيون املركزي الصيين ١٩٩٤ويف التاسع عشر من يوليو عام 
  .نغ بزيارة مصر، وخالل الزيارةمت االتفاق والتوقيع على اتفاقية؛ لتعزيز التعاون التلفزيوين بني البلدينيانغ وي قوا

م ، قام رئيس احتاد الفنانني العرب، الكاتب املصري سعد الدين وهبـة بزيـارة   ١٩٩٤ويف الثاين عشر من إبريل عام 
وخالل الزيارة مت التوقيع على  .اب الشعب الصيين وانغ قوان يينغللصينالتقي خالهلا بنائب رئيس اللجنة الدائمة لس نو

ويف الثاين مـن  . م١٩٩٩ -١٩٩٦اتفاقية تعاون وتبادل ثقايف بني احتاد الثقافةوالفنون الصيين واحتاد الفنانني العرب للفترة 
لتقي خالهلا بالرئيس املصـرى،  م، قام رئيس جلنة التربية والتعليمالصيين جو كاي قان بزيارة ملصر، ا١٩٩٥ديسمرب عام 

وبنائب رئيس الوزراء ، وأجرى حمادثات مع مسؤويل التربية والتعليم يف مصر، ومت التوقيع علىربوتوكول تعاون يف جمال 
 .)٣(التعليم

، ومبناسبةالذكرى األربعني إلقامة العالقات الدبلوماسية بني مصـر والصـني أقـام    ١٩٩٦ويف الثالثني من مايو عام 
، وـذه  "العالقات املصرية الصينية على أبوابقرن جديد"مركزالدراساتاآلسيوية يف جامعة القاهرة ندوة حتت حتت عنوان 

م، قدمت خالهلا عدة عروض ١١/٧/١٩٩٦إاىل  ٦/٦املناسبة أيضا قامت فرقة الفنون ملدينة ناجنني بزيارة مصر فيالفترة من
 ١٩٩٦/  ٣٠/٧ -٢١التابعة لوزارة الثقافة املصرية بزيارة الصني يف الفترة مـن   فنية ويف اإلطار نفسه قامت الفرقةالفنية

ويف احلادي عشر من يونيو أيضاافتتح وزير الثقافة املصري . أجرختالهلا عدة عروض فنية يف كل من بكني وتياجنني وجينان
 )٤(املعرض الفين املصري الصيين املشترك فيالقاهرة

م حيث أجرى حمادثات مع وزير الثقافة املصـري  ١٩٩٧بزيارةملصر يف الثاين من نوفمرب عام قام وزير الثقافة الصيين 
الذي أعرب عن ترحيبه باستقبال وفودثقافية وفنية صينية يف مصر خاصة يف جمال األوبرا واألكروبات، كما أعرب عـن  

ار والفنونالقدمية، وبدوره متىن الوزير الصـيين  أمله فياالستفادة من اخلربات الصينية يف هذا اال ويف جماالت أخرى كاآلث
 )٥( .١٩٩٨الضيف على نظريه املصري أن تشارك مصر بفنونتقليدية يف معرض الصني الدويل للفنون لعام 

يزورمصر، حيث أجرى عدة لقاءات مع املسـئولني يف  " ليو بني"ويف ذات اليوم كان نائب رئيس جلنة التربية والتعليم 
العايل املصرية، وشهد معوزير التعليم العايل والبحث العلمي توقيع اتفاقية حول معادلـة املؤهالتالدراسـية   وزارة التعليم 

  .والدرجات العلمية يف البلدين

                                                
  .م ١٩٩١/  ١٠/  ٢٣:أخبار اليوم )١(
  م ١٩٩٣/  ٥/  ٢٥: األهرام)٢(
  م ١٩٩٥/  ١٢/  ٣: م ، األهرام  ١٩٩٤/ ٧/  ٣٠: اجلمهورية)٣(
  م ١٩٩٦/  ٦/  ٧: م ، األهرام ١٩٩٦/  ٦/ ١: أخبار اليوم )٤(
  م ١٩٩٧/ ١١/  ٣: األهرام)٥(
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كتاب يف اللغة واألدب  ٣٠٠كما قام الوفد بزيارة قسم اللغة الصينيةيف كلية األلسن التابعة جلامعة عني مشس وأهدى 
م وخالل لقاءه بعميد الكلية أعرب الوفد الصيين عن إعجابه البالغباملنجزات اليت حققها القسـم يف  واملعامجالصينية للقس

 .)١(جمال تعليم اللغة الصينية
علىرأس وفد حكومي ثقايف بزيارة ملصـر، التقـى   " يل تيه يني"ويف اية هذا الشهر قام عضو جملس الدولة الصيين 

م، ١٩٩٨ويف الرابع من نوفمرب عام . .ن اآلراء حول سبل تعزيز التعاون الثقايف بني البلديخالهلا بوزير الثقافة وتبادالجلانبا
املصـرية   –قام وزير التعليم املصري بزيارة الصني، حيث شارك يف الدورة الثالثة الجتماعات اللجنةالتعليميـة الصـينية   

خالل مهرجـان  " جبائزة اهلرم الفضي" عاشق األمحرال"م، فاز الفيلم الصيين ١٩٩٨ويف السابع من ديسمرب عام  .املشتركة
ويف السادس عشر مـن   .القاهرةالسينمائي الثاين والعشرين، كما فازت النجمة السينمائية الصينية يل تينغ جبائزةأفضل ممثلة

يـا يف  عمال فن ٤٠أقام الفنان املصري حمسن حممودمعرضا لرسوم الربدي يف بكني عرض فيه أكثر من  ١٩٩٩سبتمرب عام 
 )٢(التاريخ والثقافةواالساطري املصرية

م منحت احلكومة الصينيةاإلعالمي املصري حسني إمساعيل، نائب رئيس ١٩٩٩ويف الثامن والعشرين من سبتمرب عام 
ني ، جائزة الصداقة الصينية مبناسبة االحتفال بالذكرى اخلمسني لتأسيس مجهوريةالص"الصيناليوم"حترير الطبعة العربية لة 

  .الشعبية، ليكون أول مصري وعريب حيصل على هذه اجلائزة
 -وكيل أول الوزارة  -م برئاسة حممد غنيم ٢٠٠٠قام وفد من وزارة الثقافةاملصرية يف الثالث عشر من ديسمرب عام 

والصـني، وحبـث   يناير، متخالهلا توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقايف املشترك بني مصـر   ١٧إىل ١٣بزيارة الصني من 
تعزيزالتعاون الثقايف بني مصر والصني خاصة يف جمال اآلثار، وذلك من خالل تبادل الزياراتواخلربات يف جمال الترميم وإقامة 

 )٣( .معارض لآلثار املصرية يف الصني وتبادل املطبوعاتعن احلضارتني العريقتني واحلضارة اإلسالمية
 :القرن احلادى والعشرين التعاون الثقافىفي ىف أوائل: خامساً

" ندوة التبادل الثقايف بني مصر والصني"م، ٢٠٠١أقيم يف جامعة عني مشساملصرية يف الثالث والعشرين من يونيو عام 
نـاقش املشـاركون   . جامعات صينية، ومن خمتلف اجلامعات املصـرية  ١٠اليت اشترك فيها رؤساء وأساتذةوعلماء من 

  )٤(التراث احلضاري البشري وتسريع البناء العصري استنادا اىل التارخيوالواقعفيهاموضوعات حول محاية 
بسابع زيارة له إىل الصني، واليت أكد فيها علـى   ٢٠٠١قام وزير التعليم املصريفي الثاين والعشرين من أغسطس عام 

ابع حول التعليم للجميع ىف الدول وقد حضر االجتماع الوزارى الر .ضرورةتعزيز التعاون املصرى الصيىن ىف جمال التعليم
عاما، أحدالطابعني حيمل صورة  ٤٥م طابعي بريد مبناسبة مرور ٢٠٠١أصدرت الصني يف عام  .ذاتالكثاقة السكانية العالية

وجه توت عنخ أمون واآلخر يربز صورة رأس إنسان مذهب استخرج منأطالل سانشـينغدوي يف قوانغهـان مبقاطعـة    
 )٥( .لصني، وقد صدر الطابعانفي مصر يف الوقت نفسهسيتشوان جبنوب غريب ا

م ، حيثشارك وفد من وزارة الثقافـة برئاسـة شـريف    ٢٠٠٢زار الصني العديد من الوفود الثقافية املصرية يف عام 
م، ٢٠٠٢يونيـو   ١٦-٧الشوباشى، وكيل أول وزارة الثقافة فيفعاليات مهرجان شنغهاى السينماين الدويل يف الفترة من 

 )٦( .قامبزيارة لـ بكني مشلت لقاءات مع كبار املسئولني بوزارة الثقافة الصينية كما

                                                
  . ١٤٨م ، ص  ٢٠٠٤،  ١الثقافة الصينية، دار النشر باللغات األجنبية، ط : يوى دونغ، ولني شياء لنغ)١(
  ١٥٤ص : السابق)٢(
  .م  ١٩٩٩/ ٩/  ٣٠: يومجملة الصني ال)٣(
  م ٢٠٠١/ ١/  ٢٠: جملة الصني اليوم )٤(
  م ٢٠٠١/  ١٠/  ١: السابق)٥(
  ١٢٢م ، ص  ٢٠٠٥فريدة وانغ فو، دار النشر الصينية عرب القارات، فرباير : العلوم والتكنولوجيا ىف الصني، ترمجة: كه يان )٦(
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وشاركت فرقة أنغام الشباب املصرية التابعة للبيت الفين للفنونالشعبية يف املهرجان الثقايف والفين لألطفـال بالصـني   
ديقة العامل بالعاصمة الصينة بكني يف أقيم أسبوع ثقاىف تارخيىمصرى ىف ح   .أغسطس٢يوليو اىل  ٢٨خالل الفترة من 

م ىف إطار اتفاق اجلانبني املصرى، والصينىعلى إدراج مصر ىف قائمة أفضل املقاصد ٢٠٠٢احلادي والعشرين من يوليو عام 
كمـا زار املواطنـون    .ىف فترة األسبوع قدم الفنانون الصينيون رقصات وأغاىن شعبية مصـرية  .السياحية ملواطىن الصني

يون معارض عن األزياء التقليدية واملشغوالت اليدويةواألفالم الوثائقية والصور عن الثقافـة والتـاريخ والسـياحة    الصين
 .)١(املصرية

م،والذي عقد خالل فترة املهرجان الثقايف ٢٠٠٢كما شاركت مصر يف يف معرض رسوم األطفال الصيين الدويل لعام 
 .والفين مبدينة تياجنني
م حيثفازت إحـدى  ٢٠٠٢لعام " جسر اللغة الصينية" النهائية للمسابقة الدولية اليت أقيمت حتت عنوان ويف التصفيات

األسبوع الثقايف " املتسابقات املصريات بإحدى اجلوائز اخلمس عشرة يف تصفيات الدور النهائيللمسابقة، كما أقيم معرض 
عمال فنيا مصـريا   ٦٧بكني، حيث عرض خالل املعرض سبتمرب يف  ١٥أغسطس إاىل  ٢٨يف الفترة من " الفين املصري 

فردا من وزارة الثقافة الصينيةبرئاسة وزير الثقافة الصـيين   ١٥٠عمالتشكيلياومن اجلانب الصيين، قام وفد من  ٣٧منها 
   )٢( .نوفمرب ٢أكتوبر اىل  ٢٨بزيارة مصر وذلك للمشاركة يف فعاليات األسبوع الثقافيالصيين بالقاهرة يف الفترة من 

م ٢٠٠٢ديسـمرب   ١١الذي أقيم يف القاهرة يف  وشارك السيد شو هو بينغ، مدير متحف ناجنينغ يف االحتفال العاملي
كما نظمت مجعية الصداقة للشعب الصيين مع شعوت العامل معرضـا   .املصري مبناسبة مرور مائة عام على إنشاء املتحف

اجلمعية الفنان هبة عنايت  عمال فنيا، كما منحت ١٢٠وقد تضمن املعرض للفنان املصري هبة عنايت والسيدة حرمه،  فنيا
الشعبية املصرية يف مهرجان بكني الثقايف السياحي الـدويل   ، و شاركت فرقة رضا للفنون"سفري الصداقة الشعبية "لقب 

ن الفرخ الـذهيب،  سبتمرب، كما شاركت مصر يف فعاليات الدورة العاشرة ملهرجا ٢٤اىل ٢١م خالل الفترة من ٢٠٠٢
ومـن اجلانـب الصـيين     .)٣("أسرار البنات" أكتوبر بفيلم  ٢٣-١٨أقيمت يف مدينة ووشي الصينية يف الفترة من  واليت

م، كما ٢٠٠٢شاركت فرقة مسرح بكني الشعبية يف الدورةالرابعة عشرة ملهرجان القاهرة الدويل للمسرح التجرييب يف أغسطس 
م، ويف ٢٠٠٢أغسـطس   ٣١- ٢٤اعيلية الدويل الثالث عشر للفنون الشعبية خالل الفترة مـن  شاركتالصني يف مهرجان اإلمس

، " جتاهل البالدة " م،حيث شاركت يف املسابقة الرمسية بفيلم ٢٠٠٢ملهرجان القاهرة السينمائي الدويل يف أكتوبر  ٢٦الدورة ال
  .)٤(م٢٠٠٢لعام  ١١|٢- ١٠|٢٨هذا باإلضافة اىل فعالياتاألسبوع الثقايف الصيين يف الفترة من 

 :املصري الصيين ىف جمال التعليممسات التعاون : سادساً
  :يتميزالتعاون املصري الصيين يف اال التعليمى بالسمات التالية

، ومت ١٩٩٦وجود آلية تبادل، حيث أقام اجلانبان املصري والصيين أول ندوةتعليمية مشتركة يف بكـني عـام    - ١
تقام سنويا يف القاهرة وبكينوالقاهرة، وقد أصبحت هذه الندوة آلية عالية املستوى بني البلدين ويتبـادل  االتفاق على أن 

   .وزيراالتعليم يف البلدين الزيارات كل سنة
التعاون بني املؤسسات التعليمية، حيث وقع اجلانبان املصريوالصيين على عدد من اتفاقات التعاون التعليمي منـذ   - ٢
م ١٩٩٧مـن نـوفمرب عـام     ١٧وأبرزها االتفاق الذيوقعت عليه وزارتا التعليم يف البلدين بالقـاهرة يف   م،١٩٥٦عام 

حوالالعتراف املتبادل بالشهادات الدراسية، كما وقعت جامعة القاهرة وجامعة اإلسكندريةوجامعة عني مشس واجلامعـة  
اون وتبادل ومشاريع مشتركة مع جامعة بكني وجامعة اللغات األمريكية بالقاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة املنيااتفاقيات تع

                                                
  م ٢٠٠٢عدد يوليو، : جملة الصني اليوم)١(
  . ٢٠٠٢سبتمرب ،  عدد: السابق)٢(
  م ٢٠٠٢/  ١٢/  ١٢: روز اليوسف)٣(
  م ٢٠٠٢/  ١٠/ ٢٩: السابق)٤(
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والثقافة وجامعةالدراسات األجنبية ببكني واجلامعة الثانية للغات األجنبية وجامعة الدراسات األجنبيةبشانغهاي وجامعـة  
 )١( .املعلمني بشانغهاي وجامعة آوي على التوايل
 ١٩م حوايل ثالثني منها ٢٠٠٥إىل عام  1956 اليت زارت الصني من عاموبلغ عدد الوفود التعليمية الرمسية املصرية 

وفدا على مستوى وزير أو  ١١وفدا تعليميا منها  ٣٠وفدا على مستوى وزير، أو رئيس جامعة ، كمازار مصر مايزيد على
ة يف اجلامعـات  م بعثت مصر عشرة أساتذة لتدريس اللغةالعربي٢٠٠٢حىت عام  ١٩٥٦ويف الفترة من عام   رئيس جامعة

الصينية، إضافة إىل االساتذة املصريني الذين يدرسون يف الصينخارج اتفاق التبادل التعليمي، وبلغ عدد األسـاتذة الـذين   
 .)٢( بعثتهم الصني لتدريس اللغةالصينية يف جامعة عني مشس خالل الفترة نفسها مخسني أستاذا

 ٢٠٠عدد الطالب الصينيني املبعوثني بشكل حكومي إىل مصـر   زيادة عدد الطالب الوافدينسنويا، حيث جتاوز - ٣
 .م٢٠٠٥حىت عام  ١٩٥٥طالب فياخلمسني عاما خالل الفترة من عام 

طالب  ٢٠طالب إىل  ١٥وزاد عدد الطالب الذين ترسلهم احلكومتان الصينية واملصرية إلىاجلانب اآلخر سنويا من 
ية وباحثون وطالب ليسانس وطالب ماجستري، وارتفعـت نسـبة   ومنهم معلمون وصحفيون وموظفون لألجهزةاحلكوم

طالب املاجستريوالباحثني كما تنوعت اختصاصات الطالب الوافدين فلم تعد تقتصر على اللغـات واآلداب بلشـملت   
 اختصاصات العلوم الطبيعية والصناعة والزراعة والطب ويدرس كل الطالب يف مصرملدة سنة وجتري كل احملاضرات باللغة

  )٣(العربية
من الطالب الصينيني الذين يدرسونعلى نفقتهم، معظمهم مسلمون يدرسون يف  ٣٠٠ويوجد يف مصر حاليا أكثر من 

  .جامعة األزهر أو مدارس األزهر اللغة العربيةوالتاريخ والدين اإلسالمي واألحكام الشرعية وغريها من العلوم
تهم اخلاصة بفرعالقاهرة جلامعة اإلدارة الصناعية والتجارية الفرنسية طالبا صينيا وافدا يدرسون على نفق ١٣وقد حصل 

مويدرس يف هذه اجلامعة حاليا عدد من الطالب الصينيني الوافدين، وهناك مئات مـن  ٢٠٠٢على شهادة املاجستري عام 
 )٤( .الطالباملصريني ملرحلة التعليم العايل يف اجلامعات الصينية

 ١٩٥٨نية، حيث ازداد عدد الدارسني للغة الصينيةيف قسم اللغة الصينية الذي فتح يف عام تطور تعليم اللغة الصي - ٤
دارس ومنهم عدد من الطالب الوافدين من الدول العربية األخرى،  ٦٠٠بكلية األلسن جلامعة عني مشس حيث جتاوزاآلن 

  .١٩٩٩عام ) الصينولوجي(كما أنشأتاجلامعة مركز حبوث للعلوم الصينية 
افة إىل جامعة عني الشمس فتحت كل من جامعة املنيا واإلسكندريةواملنصورة واألزهر والزقازيق مبحافظة الشرقية وإض

  )٥( .وجامعة القاهرة وغريها تدريس اللغةالصينية كما تعمل جامعة أسيوط حاليا على فتح تعليم اللغة الصينية أيضا
وقعت جمموعة التعليم املصـرية والسـفارة   ٢٠٠٥من إبريل عام  ٢٤التعاون يف إقامة املؤسسات التعليمية، ففي - ٥

الصينية لدى القاهرة وجامعة لياونينغالصينية بالتوقيع على اتفاق؛ لفتح جامعة صينية يف القاهرة، وسوف تفتح فروعـا يف  
لية بناء املرافـق  خمتلفاحملافظات املصرية والدول األخرى يف الشرق األوسط بشكل تدرجيي، ويتحمل اجلانباملصري مسؤو

ويتحمل مسؤولية حترير الربامج التعليمية والكتـب  " التزويدباملعلومات"األساسية بينما يشارك اجلانب الصيين عن طريق 
  .أساتذة إلىمصر إللقاء احملاضرات ١٠-٨وإرسال 

                                                
، ص  ١٩٩١، قسم البحوث مبركز النيل لإلعالم والتعليم والتدريب، القـاهرة،  ٤٥التعليم والتنمية واملستقبل، جملة النيل، عدد، : وفاء أبو املكارم )١(

٥٩  
  . ٢٣٨م ، ص ٢٠٠٢، القاهرة،  ١، ط  ٤٧٧أشرف حممد كيالىن، عدد : تاريخ الصني، ترمجة: هيلدا هوخام  )٢(
إدارة التعليم ىف كل من الصني وكوريا اجلنوبية وماليزيا وإمكانية اإلفادة منها ىف مصر، حبث منشـور، كليـة التربيـة،    : عنتر حممد أمحد )٣(

  . ٣٣، ص  ٢٠٠٧جامعة سوهاج، 
  . ٤٥ص : السابق )٤(
  . ٢٤٠ابق، ص مرجع س: هيلد هوخام )٥(
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 ٩٠٠اتية وتقبـل  م ومها التجارةالدولية والتكنولوجيا املعلوم٢٠٠٦/٢٠٠٧وسوف تفتح اجلامعة اختصاصني يف عام 
سنوات، كما قدتتيح لبعض الطالب الفرصة إلكمال دراستهم يف جامعة لياوننينغ وللحصول على  ٤طالب ومدة الدراسة 

 .)١(شهادةالليسانس لكل من اجلامعة الصينية يف مصر وجامعة لياونينغ
 :م٢٠٠٣و ٢٠٠٢أبرز مظاهر تطور التعاونالتعليمي واألكادميي يف عامي : سابعاً

 :م مايلي٢٠٠٣م و٢٠٠٢وكان من أبرز مظاهر تطور التعاونالتعليمي واألكادميي يف عامي 
منحـة اىل   ٢٠منحة للصني، فيما تقدم الصني ٢٣تبادل املنح التعليمية بني البلدين، حيث يقدم اجلانب املصري  - ١

اجستري والدكتوراه، هذا باإلضافة من الدارسيناملصريني يف الصني خاصة لدراسة امل ٢٠مصر، حيث يوجد بصورة سنوية 
  )٢( .اىل التعاون بينمصر والصني يف إطار جمموعة التسعة للتعليم واللجنة التعليمية الثنائية املشتركة

تبادل الزيارات بني الوفود التعليمية من البلدين خاصة بينمسئويل وأساتذة اجلامعات املصرية والصينية، حيث قام  - ٢
، كما ٢٠٠٢عليميةالصينية من املشرفني على التعليم األساسي والثانوي بزيارة ملصر خالل شهر نوفمرب عدد من الوفود الت

م بدعوة من وزارة التعليماملصرية، هذا باإلضافة إىل وجود العديد مـن  ٢٠٠٢قام وفد آخر بزيارة مصر يف شهر ديسمرب 
ادمييات، ومراكز األحباث املصرية ونظريا الصينية والـيت  مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بينعدد من اجلامعات واألك

تنظمالعديد من الندوات والزيارات املتبادلة وحلقات النقاش، ومت توقيع اتفاق تعاون بينجامعـة اإلسـكندرية وجامعـة    
ية للعلـوم  م، وكذلك التوقيع الرمسي التفاقالتعاون بني جامعة القـاهرة واألكادمييـة الصـين   ٢٠٠٢شانغهاى يف نوفمرب 

االجتماعية، إضافة الىالزيارات املتبادلة وأمهها على اجلانب الصيين زيارة وزيرة التعليم الصينية ملصرخالل شـهر أبريـل   
م، حيث التقت بالسيد وزير التعليم وبعض املسئولني بوزارة التعليماملصرية، وزيارة الرئيس التنفيـذي ألكادمييـة   ٢٠٠٢

يارة رئيساملعهد الصيين للشئون اخلارجية ملصر بناء علـى دعـوة مـن الـس املصـري      العلوم االجتماعية ملصر، وز
للشئوناخلارجية، ومشاركة الصني يف حفل افتتاح مكتبة اإلسكندرية، كما قام املركز الثقافيالصيين بالقاهرة بتنظيم نـدوة  

املصري ألقت حرم الرئيس السابق حماضرة يف ، وعلى اجلانب ٢٠٠٢عن العالقات الثقافية املصرية الصينية يف شهر ديسمرب 
الوضع االجتمـاعي للمـرأة يف   " م حول٢٠٠٢أكادمييةالعلوم االجتماعية أثناء مرافقتها الرئيس يف زيارة للصني يف يناير 

 .)٣(، كما قدمت هدية ملكتبة بكني وهي عبارة عنمجموعة من الكتب" مصر
عليم اللغتني العربيةيف الصني والصينية يف مصر، حيث تقدم مصر دعما تعزيز مسامهة كال البلدين يف دعم أقسام ت- ٣

ألقسام دراسة اللغة العربية فياجلامعات الصينية من خالل تقدمي الكتب واملراجع هلا، أو املسـامهة يف األنشـطةوالفعاليات   
.  ال يزال حمل دراسة من اجلانبنيالثقافية اليت تقيمها هذه األقسام، كما اقترحت مصر إنشاء قسم للمصرياتفي جامعة بكني

  .كما تقوم الصني بدعم أقسام اللغةالصينية يف اجلامعات املصرية
وهناك اهتمام مصري بتعزيز التعاون العلمي مع الصني من خالالالستفادة من املنح التدريبية املقدمة مـن الصـني يف   

د العلمية بني البلدين يف ااالت املختلفة، فضالعن إقامة التعاون ااالت التقنية املختلفةوالعمل على زيادا، وتبادل الوفو
بني مراكز األحباث يف البلدين والسعى لفتح قنوات جديدة للتعاون معاملدن الصينية عالية التقنية، والتعـاون بـني مصـر    

الثقايف حبيث مل يقتصر على جمااللثقافة وعلى صعيد آخر، امتد نطاق التبادل .)٤( .والصني يف إطار اللجنة العلميةاملشتركة
والفن فحسب بل امتد اىل نطاق واسع وجماالت متعددة كالعلوم والسينماوالتلفزيون واآلثار التارخيية واملكتبات واملتاحف 

  .حيث شهدت هذه ااالت العديد منالتبادالت بني اجلانبني خاصة على صعيد الزيارات املتبادلة بينهما

                                                
  ٤٧مرجع سابق، ص : عنتر حممد أمحد  )١(
  م ٢٠٠٢عدد ديسمرب ، : جملة الصني اليوم )٢(
  العدد نفسه: السابق)٣(
  العدد نفسه: السابق)٤(
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فيإطار مهرجان الفنون الدويل الذي اقـيم يف  " معرضكنوز مصر القدمية"م أقيم يف بكني وشانغهاي ٢٠٠٣ويف عام 
ومن أجل تعزيز التعاون اإلعالمي بني البلدين وخباصة يف جمااللتلفزيون قام حسن حامد  .م٢٠٠٣شانغهاي يف أكتوبر عام 

م حيـث أجـرى    ٢٠٠٤إبريـل  ٢٦إىل  ٢١ل الفترة من رئيس احتاد االذاعة و التليفزيون املصري بزيارة اليالصني خال
مباحثات مع رئيس مصلحة اإلذاعةوالسينما والتليفزيون الصينية بشأن تفعيل بروتكول التعاون املشـترك الـذي وقعـه    

وأقامت وزارتا الثقافة املصرية والصينية بشـكل مشـترك    .٢٠٠٤وزيراإلعالم املصري مع نظريه الصيين يف أواخر يناير 
  )١( .وع ثقافيصيين يف القاهرةأسب

م أقيم يف بكني وشانغهاي أسبوع ثقايف مصري برعايةوزارة الثقافة املصـرية، ووزارة الثقافـة    ٢٠٠٤ويف مايو عام 
الصينية ىف إطار االحتفال بالذكرى اخلامسةالقامة عالقات التعاون االستراتيجى بني مصر والصني، وهو أكرب فعالية ثقافية 

على "ويف افتتاح هذااألسبوع ألقى سفري مصر لدى الصني   .صني منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بني البلدينمصريةىف ال
إن مسرية الصني حققت جناحات "مايو قال فيها  ١٠كلمة من الرئيس السابقفي مؤمتر صحفي يوم " حسام الدين احلفىن

دا بأن قضية التحديث هي خيار االستمرارواالزدهار، وهو ما تشهد مبدى اإلدراكالواعي للقوى االجتماعية الصينية وقيا
كما يعين أيضـا محايـة التحـديث مـن االرجتـال      "وأضاف .يعين تعزيز الشعور باملسئولية لدى اتمع إزاء مستقبله 

والتـه،  والعفويةواملسايرة، وكل صور ردود األفعال اليت تفتقد منهجا يرتكز على استكشاف طرائقالتحديث، وتقييم حت
ووضع إستراتيجيته اليت حتدد جماالته واجتاهاته ومعدالوكيفيته، وهو ما جنحت الصني يف حتقيقه، وتوجته بإعادة رسـم  
الصورة النموذجية للمجتمعالصيين، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، بإعادا بناء الثقافة الصينية على تـراث القيماإلجيابيـة   

  ")٢( .لثقافتها
يس السابق يف كلمته على أن تفعيل آليات التواصل واحلواربني الثقافة الصينية وبني الثقافات األخرى يؤكد وشدد الرئ

استمرار جهود التفاهم والتشاركواالنفتاح يف صياغة حاضر البشرية ومستقبلها، واستنادا إىل السالم العادل والتقدم،مشريا 
ركز الثقايف الصيين بالقاهرة،باعتباره إحدى اآلليات اليت تفتح فهما يقظا إىل أن الشعب املصري رحب وأقبل على افتتاح امل

ألداء أكرب يف حوار الثقافات، والذيتؤكده دورات اللقاءات يف البلدين لنماذج من إبداعات الثقافتني ولفتـرات تسـمح   
انا بأنتعدد الرؤى خيرج بالعامل من مأزق بالتعرفواالستيعاب والتفاعل، اليت تتوىل تنسيقها وزارتا الثقافة يف الصني ومصر، إمي

وقد طاف األسبوع الثقايف املصري بثماين مدن صينية هي بكينوتياجنني وشانغهاي وسوتشو  .التسلط والتعصب واإلرهاب
وهانغتشو وداليان وشنتشن وقوانغتشو، وهو األمر الذي أتاحالفرصة إلعداد كبرية من اجلمهور من خمتلف أحناء الصـني  

وشهد هذا األسبوع سلسلة نشاطات مشلت عـروض فرقـة   . )٣( .ف على الثقافة واحلضارةوالفن املصري املعاصرللتعر
تنميـة  " كما شهد هذا األسبوع إقامة ندوة بعنوان. أوركسترا القاهرةالسيمفوىن وعروض فرقة الرقص املسرحى احلديث

ركات واملؤسساتالثقافية ىف البلدين ىف تنمية صـناعة  ركزت على كيفية تعزيز دور الش" صناعة الثقافة بني مصر والصني
الثقافة، وأمهية تبادل اخلربات وطرح مشروعاجتدية وعملية للتعاون بني اجلانبني، وتنشيط عمليات التسويق الثقـاىف بـني   

ة املصرية ضـم  كما شهد هذا االسبوع اقامة معرضني فنيني األول حول احلرفالتقليدي. البلدين مباحيقق فائدة مشتركة هلما
إضافة إىل عرض عدد من األفالم املصـرية    .عمال فنيا٦٠عمال فنيا متنوعا والثاىن حول الفن التشكيلى املصري ضم  ٦٧

وقد شارك املعهد العايل للباليه املصري يف مهرجـان   .املمتازة، اليت أعطتاملشاهد الصيين صورة عن الواقع واحلياة يف مصر
ويف شهر أغسطس أقامت مدينة شنتشـن   .، الذي أقيم حبديقة العامل يف العاصمة الصينية٢٠٠٤يف مايو  "لقاء يف بكني"

ويف أكتوبر من العام نفسه ، ومبناسبة ذكرى تأسيس الصني اجلديدة،قامت فرقة املعـاقني    .الصينية أسبوعا ثقافيا يف مصر

                                                
  م ٢٠٠٤/  ١/  ٢٥: م ، أخبار اليوم ٢٠٠٣/  ١٠/  ٢١: األهرام )١(
  م ٢٠٠٤/  ٥/  ١٠: روز اليوسف)٢(
  العدد نفسه: السابق)٣(
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نشاطا كبرياوحفـل بالعديـد مـن     ٢٠٠٥عام وشهد  .)١(الصينية بزيارة ملصر قدمت خالهلا عددا من العروض الفنية
الفعاليات الثقافية سواء كان ذلك على شكل مهرجانات أو معارض أومسابقات حيث برز على اجلانب املصرى حدثان 

  :مهمان
يونيـو   ٢٠اىل  ١٠مشاركة مصر يف فعاليات مهرجان شنغهاى السينمائى الدولىالذى أقيم ىف الفترة مـن  : األول

مصر للصني لتكون الدولة ضيفشرف الدورة التاسعة والعشرين ملهرجان القاهرة السينمائى الدوىل الىت  واختيار. م٢٠٠٥
 وذلك ملا متثله الصني من حضارة هلامكانتها وتارخيها العظيم ٢٠٠٥ديسمرب عام  ٩نوفمرب حىت  ٢٩أقيمت فىالفترة من 

.  
م كجزء من الفعاليات الرئيسية للمهرجان ٢٠٠٥نوفمرب  ١١اىل  ٤إقامة أسبوع ثقاىف مصرى خالل الفترة من : الثاين

 )٢( .م٢٠٠٥نوفمرب عام  ١٨أكتوبر اىل  ١٨الفىن الدوىل السابع الذي استضافته مدينةشانغهاى خالل الفترة من 
وقد شارك ىف إحياء األسبوع الثقاىف املصرى فرق باليه وأوركستراوأوبرا وفنون شعبية مصرية كما أقـيم ىف إطـاره   

عرض للتصوير الفوتوغراىف وآخر عناحلضارة املصرية القدمية ىف عصورها املختلفة اىل جانب سلسـلة مـن احملاضـرات    م
يضاف إىل هذا كله حركة ترمجة أعمال كبـار الكتـاب     .والندواتلعدد من كبار املسئولني عن القطاع الثقاىف ىف مصر
ل لو شون وبا جني وغريمها من األدباءالصينيني، ويف الصـني  املصريينوالصينيني، ففي مصر صدرت ترمجات عربية ألعما

وضم جممع اللغـة  . صدرت ترمجات صينية ألعمال جنيب حمفوظ وطه حسني وتوفيق حكيموغريهم من األدباء املصريني
وزاد .)٣( .نـغ العربية بالقاهرة اثنني من املستعربينالصينيني إىل عضويته، مها الربوفيسور اشو وي ليه واألستاذ يل قوان بي

عدد الكتب اليت تصدر يف مصر عن الصني وأصبحت الكتابات عنالصني أكثر عمقا وفهما، كما صدرت يف الصني العديد 
من الكتب عن مصر القدمية واحلديثةومنها موسوعة عن مصر وكُتب عن الرئيس السابق، وتنشر جملة مصر اليت تصـدرها  

الصينية، إضافة إىل عدد كبري من اإلصدرات باللغة الصينيةيتوىل إصدارها املكتب االعالمي اهليئةالعامة لالستعالمات باللغة 
وقد منحـت   .بسفارة مصر يف الصني، وقد أطلقت اهليئة العامةلالستعالمات الطبعة الصينية ملوقعها على شبكة اإلنترنت

قديرا للمسامهات الىت قدموها ىف جماالت تعليم اللغة وزارة التعليم العايل املصرية شهادات تقدير خلمسةأكادمييني صينيني ت
من جامعة ) عبد اجلبار( العربيةوالترمجة واألحباث ىف القضايا العربية، وقد حصل على هذه الشهادات، األستاذ تشو وىليه 

ـ (من جامعة بكني واألستاذة قوه شاو هوا  (صاعد(شانغهاى للدراسات الدولية، واألستاذ تشونغ جى كون  مـن  ) لأم
مـن جامعـة   ) مـاهر (واألستاذ قـه تيـه ينـغ    ) رشدى(جامعة الدراسات االجنبية ببكني،واألستاذ يانغ يان هونغ 

وعلى صعيد العالقات اإلعالمية شهدت هذه العالقات تطورا متنامياخاصـة يف   .)٤( .االقتصادوالتجارة اخلارجية ببكني
دور اإلعالم على الصعيدالدويل، وانطالقا من الدور القيادي واملكانـة  السنوات األخرية، وذلك يف ضوء األمهية املتزايدة ل

املتميزة اليت حيظي ا اإلعالم فيالبلدين وتأثريها ليس فقط على املستوى احمللي لكـل بلـد، وامنـا علـى الصـعيدين      
ضوء على التطورات السياسـية  اإلقليميوالدويل، وارتباطا بالدور األساسي لإلعالم يف تعريف شعيب البلدين باآلخر والقاءال

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف كال البلدين منأجل تعميق التفاهم املتبادل بني شعيب البلدين، ومن أبرز معامل التعاون 
 :اإلعالمياملصري الصيين يف الفترة األخرية ما يلي

ات واملؤسسات اإلعالمية الصينية، ومنها وكالـة  وجود العديد من املكاتب التمثيلية املقيمة يف مصر لعدد مناهليئ- ١
أنباء شينخوا، وصحيفة الشعبالصينية، وصحيفة النور، وجملة االقتصاد، وإذاعة الصني الدولية، والتلفزيون املركزيالصـيين،  

                                                
  .م  ٢٠٠٤/  ٦/  ١: السابق)١(
  م ٢٠٠٥عدد نوفمرب، :جملة الصني اليوم )٢(
  م ٢٠٠٥/  ١١/  ١٨: األهرام )٣(
  م٢٠٠٥عدد ديسمرب، :جملة الصني اليوم )٤(
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تبـها  مك" الصـني اليـوم  "مافتتحت جملة ٢٠٠٤ويف عام . بينما يوجد متثيل مقيم لوكالة أنباء الشرق األوسط يف الصني
 .)١(اإلقليمي للشرق األوسط يف القاهرة

ارتباط عدد مناملؤسسات اإلعالمية بني البلدين بربوتوكوالت تعاون ومنها برتوكول التعاون بينجريديت الشعب  - ٢
 الصينية واألهرام املصرية، وبرتوكول تعاون بني وكاليت أنباء الشرقاألوسط املصرية، وشينخوا الصينية، كما يوجد اتفـاق 

  .تعاون بني مكتب اإلعالم مبجلسالدولة واهليئة املصرية العامة للكتاب
التغطية الواسعة من قبل الصحافة الصينية ملا تنشره الصحافةاملصرية، حيث ختصص وكالة أنبـاء الشـينخوا يف    - ٣

  )٢( .صريةطبعتها باللغة العربية على سبيل املثالفقرة ثابتة تغطي أهم األخبار اليت تنشرها الصحف امل
  اخلامتة

مجعت بني مصر والصني يف مسرية تارخيهما اليت تزيد عن اخلمسة آالف عام، الكثري منأوجه التشابه يف املاضـي ويف  
احلاضر، حيث كان االتصال بني احلضارة املصرية القدميةوحضارات بالد الصني قائماً عرب طرق التجارة قبل أكثر من ألفي 

م، ١٩٢٨كانت مصر من أوائل الدواللعربية اليت كان هلا متثيل دبلوماسي مع الصني وذلك عام .. ويف العصر احلديث.سنة
كما كان للصينالشعبية موقف . م١٩٥٦كما كانت من أوائاللدول اليت بادرت باالعتراف جبمهورية الصني الشعبية عام 

التوجهات السياسيةللبلدين يف دعم سياسة عـدم االحنيـاز، إىل    فضالً عن تقارب. رافض جتاه العدوان الثالثي على مصر
وقد أقام البلدان عالقات تعاون ثنائية مشلت عالقاتتجارية وثقافية وزيـارات لـبعض   .جانب تأييد الصني للقضايا العربية 

أصـدرت احلكومتـان   حيث . املسئولني يف البلدين، وهو ما هيأ الظروف متاماًإلقامة العالقات بشكل رمسي بني البلدين
مستوى السفراء بني  م بياناً مشتركاً حول إقامة العالقات الدبلوماسية على١٩٥٦املصرية والصينية فيالثالثني من مايو عام 

  .البلدين
يعترب التبادل الثقايف بني مصر والصني من أهم أبعادعالقاما، ليس فقط يف العصر احلديث وإمنا يف التاريخ أيضا بالنظر 

فحسب وإمنا وسيلة وأداة  ومل يكن طريق احلرير القدمي أداة اتصال جتارية واقتصادية. دورمهااحلضاري يف كافة العصورإىل 
وقد بـدأ  . ثقافية ربطت بني البلدين، وقد لعب التبادل الثقايف دوراًمهما يف تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بني الشعبني

 جمال التعليم، حيث توجهت أول بعثة تعليمية صينية إيل مصر للدراسةباألزهر الشريف التعاون الثقايف فيالقرن العشرين يف
بإقامة قسم خاص لقبول املبعـوثني الصـينيني    م أصدر ملك مصر فؤاد األول، مرسوما١٩٣٢ًويف عام .١٩٣١يف عام 

سالمية بالصني، وأرسلت مصـر  باألزهر الشريف، وأهدى أربعمائة نسخة مننفائس الكتب الدينية إىل مدرسة تشنغدا اإل
م إيل ١٩٣٢وخـالل الفتـرة مـن    .اثنني من علماءاألزهر إىل الصني ليساعدا هذه املدرسة يف رفع املستوى التعليمي ا

والتعليمية  م زار الصني عدد منالباحثني املصريني يف خمتلف ااالت، وأقاموا روابط وعالقات مع املؤسسات العلمية١٩٤١
ذلك وضع أسساً طيبة للعالقات الثقافية املصرية الصينيةبعد تأسيس مجهورية الصني الشـعبية، وإقامـة    يف الصني، وكل

وقدتعزز التعاون الثقايف بني البلدين بعد قيـام الصـني اجلديـدة وثـورة يوليـو مث      . العالقات الدبلوماسية بني البلدين
م، وقـد مت إىل اآلن مت  ١٩٥٦اق التعاون الثقايف رمسياً فيعام م فقد وقع البلدان اتف١٩٥٦إنشاءالعالقات الدبلوماسية عام 

م، ويف ١٩٥٦وصلت أول بعثة تعليمية مصرية إىل الصني اجلديدة يف عـام   وقد.توقيع ستة برامج تنفيذية للتعاون الثقايف
ويف شـهر  ". لصـينية مجعية الصداقة العربيةا"مجعية الصداقة املصرية الصينية، اليت تأسست حتت اسم  العام نفسه تأسست

أخذ التعاون الثقـايف بعـداً   .م مت التوقيع على الربنامج التنفيذي التفاقيةالتعاون الثقايف بني مصر والصني١٩٦٤إبريل عام 
العلمـي   بالقاهرة اجتماعات الدورة األوىل للتعاون ١٩٨٧جديداً يف الثمانينات ،حيث عقدت يف الثامن من مارس عام 

وقد جتاوز التبادل الثقايف .تعاون بني البلدين ني ومت خالل الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقياتوالتقين بني مصر والص
وزيـر اإلذاعـة    م قام نائـب ١٩٩٤يوليو عام  ١٩ويف . املستوى الوطين حيث بداالتعاون الثقايف بني األقاليم يف البلدين

                                                
  العدد نفسه: السابق)١(
  العدد نفسه: السابق)٢(
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خالهلا االتفاق والتوقيع على اتفاقية لتعزيز التعـاون   يارة مصر، متوالسينما والتلفزيون رئيس التلفزيون املركزي الصيين بز
 م مت التوقيع على بروتوكول تعاون يف جمال التعليم خالل زيارة رئـيس ١٩٩٥ديسمرب عام ٢ويف . التلفزيوين بني البلدين

املشترك بني مصر والصني، وحبث تنفيذي للتعاون الثقايف  م، مت توقيع برنامج٢٠٠١ويف .جلنة التربية والتعليم الصيين ملصر
التـرميم   مصر والصني خاصة يف جمال اآلثار، وذلك من خالل تبادل الزيارات واخلربات يف جمال تعزيز التعاون الثقايف بني

ثقايف تارخيي مصري يف حديقـة العـامل    م، أقيم أسبوع٢٠٠٢يوليو  ٢١ويف . وإقامة معارض لآلثار املصرية يف الصني
املصري والصيين على إدراج مصر يف قائمة أفضل املقاصد السياحية ملواطين  نية بكني يف إطار اتفاق اجلانبنيبالعاصمة الصي

كما شاركت مصر فيمعرض رسـوم  . كماقدم الفنانون الصينيون يف فترة األسبوع رقصات وأغاين شعبية مصرية. الصني
  .والفين مبدينة تياجنني هرجان الثقايف، والذي عقد خالل فترة امل٢٠٠٢األطفال الصيين الدويل لعام 
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  مقدمة

عندما وصل اإلنسان البدائي إىل مستوى معني من التقدم والتحضر، أخذ يستقر يف البقـاع املختلفـة مكونـاً األسـر     
والشعوب، وأصبح لكل شعب منها أسلوبه وطابعه ومنهجه اخلاص يف شىت أنواع وفروع العلـوم  واجلماعات، مث القبائل 

والفنون املختلفة، مكونة يف ذلك حضارته اخلاصة به، وتعترب املوسيقى من أهم الفنون اليت مارسها اإلنسـان علـى مـر    
بينه وبني من حوله يف اتمع، يف الوقت  عن ذاته ومشاعره وأحاسيسه، وهي اليت حتقق التواصل العصور، حيث أا تعرب

  ). ١(الذي تعجز فيه الكلمات واإلشارات عن التعبري عنه
والباحث يف تاريخ املوسيقى عرب العصور، جيد العديد من النقوش والرسوم والكتابات على جدران املعابد واملقابر، الـيت  

د الباقي على ما حققته وأجنزته هذه احلضارات، وتوضح خلفتها احلضارات القدمية وحرصت على تدوينها، لتكون الشاه
وخاصة يف جمال املوسيقى، العديد من اآلآلت املوسيقية املختلفة مـن آالت   –للباحث التارخيي  –أيضاً هذه اآلثار الباقية 

من الوعي واملعرفة  إيقاعية ووترية ونفخ، بأحجامها وأشكاهلا وصناعتها املختلفة، ولكي يفهمها الباحث يتطلب منه الكثري
  ). ٢(ألصول هذه اآلالت يف صناعتها وتركيبها

وقد أظهرت العديد من احلفريات والدراسات األثرية واملعابد واملدن القدمية، الكثري من األدوات والتماثيل واللوحات اليت 
ن متابعة الرسوم على اجلـدران  متثل الطقوس املوسيقية يف املعابد، إىل جانب العزف والرقص الفردي واجلماعي أيضاً، فم

واليت متثل احلفالت املختلفة، ميكن للباحث أن حيدد طول خطوة املؤدي للحركة الراقصة، ومدى إتساع حركة القـدمني  
عند القفز، ومنها يستنتج السرعة اليت كان عليها إيقاع الرقصة املؤداة، فكلما ضاقت اخلطوة وقل ارتفاع قفزات الراقصني 

  ). ٣(ذلك على هدوء اإليقاع وبطئه عن األرض دل
ومبالحظة حركة اليدين جند أنه كلما ارتفعت اليدين على اجلانبني، كان هذا دليالً على اإليقاع السريع والصاخب، وكلما 
كانت حركة اليدين إيل جانب اجلسم نوعاً ما، دل هذا على هدوء احلركة ونعومتها، كما أن حلركة الشـفاة للمغـين   

تدل على الدرجة املوسيقية أو الطبقة الصوتية يف املساحة اللحنية املعتادة للغناء يف هذه الفتـرة الـيت يـتم     ووضع رأسه،
دراستها، فلكل درجة موسيقية أو حرف لغوي شكل حمدد لفتحة الفم، ومدي اتساعها ووضع اللسان واألسنان، حيث 

ى أن النغمات املغناة من النغمـات األوىل يف الطبقـة   أنه كلما ضاقت فتحة الفم مع اعتدال حركة الرأس، دل ذلك عل
الصوتية، يف حني أن ضيق فتحة الفم مع إخنفاض حركة الرأس إىل أسفل، كان هذا دليل على الغناء من طبقة غليظة نوعاً 

دائهـا،  ما، أو كان األداء الغنائي خافتاً، وكلما اتسعت فتحة الفم دل ذلك على حدة الدرجة الصوتية وقوا وشـدة أ 
وبالتايل ميكن حتديد املساحة اللحنية والطبقة الصوتية اليت يغين منها املغين، باإلضافة إىل شكل وطابع األداء، كما أن عدد 
األوتار وحجم الصندوق املصوت لآللة املوسيقية بالنسبة حلجم جسم اإلنسان، يـــدل علـى املـــدي اللحـىن     

  ). ٤(للموسيقى
                                                

 –م  ١٩٨٥ –الزقـازيق   –دار الكمال للطبع والنشر  –املوسيقى البدائية وموسيقى احلضارات القدمية  –فتحي عبد اهلادي الصنفاوي ) ١(
  بتصرف

 –م  ١٩٨٥ –الزقـازيق   –دار الكمال للطبع والنشر  –املوسيقى البدائية وموسيقى احلضارات القدمية  –فتحي عبد اهلادي الصنفاوي ) ٢(
  بتصرف

 –م  ١٩٨٥ –الزقـازيق   –دار الكمال للطبع والنشر  –املوسيقى البدائية وموسيقى احلضارات القدمية  –فتحي عبد اهلادي الصنفاوي ) ٣(
  بتصرف

 –م  ١٩٨٥ –الزقـازيق   –دار الكمال للطبع والنشر  –املوسيقى البدائية وموسيقى احلضارات القدمية  –فتحي عبد اهلادي الصنفاوي ) ٤(
  بتصرف
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ى ارتباطاً وثيقاً يف احلضارات القدمية املختلفة، بالطقوس والشعائر الدينية يف املعابـد وأروقتـها   هذا ولقد ارتبطت املوسيق
  :وأعمدا اليت سجلت ذلك، ومن تلك األمم اليت كان هلا السبق يف إرساء قواعد حضارا وهي 

  اهلندية  احلضارة -    احلضارة الصينية -    احلضارة اآلشورية البابلية  -    احلضارة املصرية -
  احلضارة الرومانية  -      احلضارة اليابانية  -   احلضارة اليونانية -

  مشكلة البحث
لقد تزامنت احلضارة املصرية القدمية مع احلضارة الصينية تارخيياً، مما كان له اآلثر الكبري يف تبادل الثقافتني قدمياً على كل 

ملوسيقى وآالا وطريقة العزف عليها، وتقاليد تعليمها واحملافظة عليها، منهما يف مجيع العلوم املختلفة، وال سيما يف علم ا
لذلك كان  على الباحثة أن تقوم بدراسة كل من احلضارة املصرية القدمية واحلضارة الصـينية، لتـربز أوجـه التشـابه     

  . واالختالف بني احلضارتني يف جمال املوسيقى، ومدي تأثري كل منهما على األخرى
 :إىل ذلك وضعت الباحثة التساؤالت التالية لإلجابة عليها من خالل البحثوللوصول 

  أسئلة البحث 
   :األسئلة التاليةهذا البحث لإلجابة عن  ويسعى

 ما الفرق بني طابع املوسيقى املصرية القدمية وطابع املوسيقى الصينية؟  -
 وما أوجه التشابه بينهما؟   ما هو تركيب اآلالت املوسيقية املصرية القدمية واآلالت الصينية؟ -
 ما الفرق بني السلم املوسيقي املصري القدمي والسلم الصيين؟ -
 ما الفرق بني طريقة الغناء املصري القدمي  والغناء الصيين؟  -
 ما الفرق بني اإليقاع املصري القدمي املستخدم واإليقاع الصيين؟   -

  أهداف البحث 
  : ولإلجابة عن أسئلة البحث وضعت الباحثة األهداف التالية

 .  التعرف على كل من احلضارة املوسيقية املصرية القدمية واحلضارة املوسيقية الصينية بشكل عام -
 .التمييز بني اآلالت املوسيقية املصرية القدمية واآلالت املوسيقية الصينية -
 .القدمي والسلم املوسيقي الصيين املستخدمحتديد الفرق بني السلم املوسيقي املصري  -
 . التعرف على أساليب الغناء املصري القدمي والغناء الصيين -
 . التعرف على اإليقاعات املصرية القدمية واإليقاعات الصينية  -

  وذلك من خالل الدراسة املقارنة اليت تقوم ا الباحثة للحضارتني 
  أمهية البحث 

  : تأيت أمهية هذا البحث
حيث يتناول البحث موضوعاً جديداً يهم مجيع القائمني على دراسة التاريخ املوسيقي القدمي، فهو : الناحية النظرية من -

يلقي الضوء على احلضارة املصرية القدمية واحلضارة الصينية قدمياً، ومدى استفادة كل منهما من األخرى، باإلضافة إىل 
  .أوجه التشابه واإلختالف بينهما

أنه قد تكون هذه الدراسة على حسب علم الباحثة هي األوىل من نوعها اليت يتم التركيز فيها على  :ية التطبيقيةمن الناح -
احلضارة الصينية وعالقتها باحلضارة املصرية القدمية، وكيفية اإلستفادة من أسلوب احلضارة الصينية يف جماالت العـزف  

   . املوسيقية املختلفةوالغناء واساليب التأليف والتلحني يف السالمل 
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  احلضارة املوسيقية املصرية القدمية  -أوالً 
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قد توافرت ملصر كل املقومات اليت ميكن أن تؤدي إىل قيام حضارة ناجحة، فهي تتمتع مبوقع متميز عند ملتقى ثـالث  ل
لنيل العظيم الذي قامت على شاطئيه احلضارة، وتوافرت ملصـر  قارات هي أسيا وأفريقيا وأوروبا، ومير عرب أراضيها ر ا

  .)١(أيضاً احلدود الطبيعية اآلمنة
عاصمة اململكة القدمية، مث صارت على عهـد اململكـة   ) ممفس(فكانت احلضارة املصرية، ومركزها أوالً كان يف منف 

  .)٢(دينيني كبريين وجممعات من القصورعادة، وكان هذان املكانان عبارة عن مركزين ) ثيبة(احلديثة يف طيبة 
، )يف األلف اخلامس قبل امليالد وطوال العصر الفرعوين(وقد قامت احلضارة املصرية منذ أن استوطن اإلنسان أرض مصر 

حيث حققت تقدماً كبرياً يف العديد من جماالت احلياة، فأفادت به الكثري من احلضارات املعاصرة، واليت سلمته بـدورها  
ارات اليت أعقبتها، وهو ما ميكن تتبعه يف بعض اجلوانب، حيت يف حضارة العصر احلديث، فاحلضارة املصرية مع أا للحض

أقدم احلضارات، إال أا يف نفس الوقت أكثر احلضارات عراقة وأصالة دوامـاً وتـأثرياً علـى احلضـارات املعاصـرة      
  .)٣(والالحقة

ضارية املصرية القدمية، فإننا نتأكد من مدى ريادة وعمق تأثري احلضارة املصرية، وعندما نلقي نظرة على بعض اجلوانب احل
م، حيث ظهرت الكتابة اهلريوغليفية، وجنح املصريون يف صـناعة  .ق ٣٥٠٠فالكتابة مثالً توصلت إليها مصر حوايل عام 

أن املصريون القدماء " ج حسنيترنيم فر"الورق قبل غريهم من نبات الربدي، ويف جمال األدب كما ذكرت ذلك دراسة 
بلغوا شأناً عظيماً حيث ترك هذا النوع من األدب أثراً كبرياً يف آسيا، ويف جمال القصة والرواية، كانت مصر رائدة بـني  

وغريها متثل البـدايات األويل ألدب  " جناة املالح"و" القروي الفصيح"و " سنوهي"بلدان الشرق القدمي، وال تزال قصص 
  .)٤(رواية يف تاريخ األدب العامليالقصة وال

ويف جمال العلوم خطا املصريون القدماء خطوات واسعة، ففي الطب برعوا يف فروعه املختلفة، ويف علم الفلك بلغوا درجة 
كبرية، ويكفي أن نعرف أم عرفوا التقومي، وقسموا السنة إىل إثنا عشر شهراً، وثالثة فصول ضم كل فصل أربعة شهور، 

يوماً تضاف إليها أيام النسيء اخلمسة، وكان رأس السنة املصرية القدمية يوافق بدء الفيضان،  ٣٦٠دد أيام السنة وكان ع
ويف جمـال  . وكان املصريون هم أول من اخترعوا املزولة اليت حتدد ساعات النهار، والساعة املائية اليت حتدد ساعات الليل

مام اهلرم األكرب لريي عبقرية املهندس املصري القدمي يف ضـبط الزوايـا ويف   اهلندسة والعمارة فيكفي أن يقف اإلنسان أ
  .)٥(أسلوب البناء

أما يف جمال املوسيقى، فمن الثابت أن املوسيقى املصرية قد انتشرت يف ربوع آسيا، ويكفي أن نعلم أن املوسيقى اليونـاين  
د تعلمها يف مصر، وأن املهاجرين من املصـريني كـانوا   ق -واضع أصول النوتة املوسيقية والسلم املوسيقى " بثاجوراس"

يعلمون أصول املوسيقى والعزف على اآلالت املوسيقية اليت اخترعها املصري القدمي، واليت انتقلت إىل احلضارات اآلخرى 
رة أوزريس ، ويف جمال املسرح، كانت مصر رائدة يف هذا امليدان، فمنذ آالف السنني وأسطو)كالناي، واجليتار وغريها(

أن يف " علي رضوان"متثل على املسرح املصري القدمي، وهي تعترب حبق أقدم مسرحيات العامل القدمي، وقد ذكرت دراسة 
جمال الفن سواء يف الفنون التشكيلية كالنحت والنقش والرسم، أو يف الفنون الصغرى كاحللي والتمائم واألختام وأدوات 

عصـر  (بعيدة من اإلبداع، وكان ذلك يف عصر الصحوة األخرية للحضارة املصرية القدمية  احلياة اليومية، فقد بلغت آفاقاً
  . )٦( ) ٣٠- ٢٧األسرات 
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www.bibalex.org) ٥(  
www.bibalex.org) ٦(  



- ٤١٣ - 

باإلضافة إىل مـا   ويف جمال الزراعة ميكن للمرء أن يتبني مدى ما وصل إليه املصري القدمي يف هذا اال من خالل أدوات الزراعة،
أما يف جمال الصناعة . يف جمال تشييد السدود، وشق القنوات، واستصالح األراضي اكتسبه املصري القدمي من خربة واسعة

  . )١(فقد أبدع املصري يف صناعة أدوات احلياة اليومية واملالبس واحللي والصناعات اخلشبية واملعدنية واألصباغ وغريها
ة بعض بصماا يف أفريقيا، باإلضـافة إىل أن  ويف جمال الديانة والعقائد والعادات والتقاليد تركت احلضارة املصرية القدمي

أظهرت العادات والطقوس اجلنائزية يف مصـر  " أمحد عبد احلميد يوسف"و" عبد العزيز صاحل"بعض الدراسات كدراسة 
دنية، القدمية، ومراسم تتويج الفراعنة يف الدولة احلديثة والعصور املتاخرة من التاريخ املصري القدمي، ويف جمال الرياضة الب

كانت مصر رائدة بني حضارات العامل القدمي، حيث مارس املصريون رياضات كثرية قبل غريهم، فاحلضارة املصرية حبكم 
عمق جذورها وريادا، وطول عمرها وإبداع عقل اإلنسان املصري الذي محل عبء هذه احلضارة، قد متكنت مـن أن  

  .)٢(قدميتترك بصمات واضحة يف الكثري من حضارات العامل ال
، وقد مكنت  م قد انتظمت يف مملكتني، مشالية هي مصر السفلى، وجنوبية هي مصر العليا.ق ٣٠٠٠وكانت مصر يف عام 

السجالت التارخيية العلماء من احلديث عن مصر القدمية كسلسلة من السالالت اليت تقع يف ثالثة أقسام زمنيـة كـربى،   
م، مث يليه حنو قرن من الفوضـى  .ق ٢١٥٥ - ٢٦٦٤، وهو ميتد من عام "ميةاململكة القد"يسمى القسم األول منها بـ 

م، مث بدأت مرحلة ثانيـة مـن   .ق ١٧٨٦واليت استمرت حىت عام " اململكة الوسطى"م .ق ٢٠٥١قبل أن تبدأ يف عام 
  .)٣("اململكة احلديثة"م، ومع بداية .ق ١٥٥٤االضطراب انتهت يف عام 

  املوسيقى يف عصر الدولة القدمية 
م .ق ٣٤٠٠عهد األسـرة األوىل عـام    والغناء تشكل اهتماماً كبرياً ىف حياة اتمع املصرى القدمي منذ املوسيقى كانت

 عناية املوسيقى مجيعاً رجال الدين والدولة وعلى رأسهم امللك، كانوا يولون وكبار تقريبا، كما يذكر التاريخ أن الكهنة
لعبادات ومصـاحبة  إقامة الطقوس وا خاصة ملا هلا من ارتباطاً وثيقاً باحلياة الدينية، ودورها األساسى الذى تشارك به ىف

  )٤(الدينية الترانيم والصلوات
 الكهنة واملوسيقى 

اتمع املصرى القدمي بكـل   مسئولية رعاية فن املوسيقى إىل الكهنة، مما يعكس مدى احترام وتقديس الدولة وقد أسندت
حيث يرجع الفضل إىل الكهنة يف تقدم املوسيقى والعناية ا، وإخضاعها للرقابة املستمرة حتت إشرافهم  طبقاته هلذا الفن،

وسيطرم الكاملة واحلفاظ عليها بعيداً عن التأثريات األجنبية والدخيلة، كما أم مل يسمحوا مبزاولة املوسيقى لدوم، أو 
قات العالية حىت ال تدخل عليها عوامل الضعف واإلسفاف، فقد قام الكهنة بسن جمموعة مـن  ايدين فقط من أبناء الطب

القوانني حتتم على األطفال مزاولة املوسيقى يف سن معينة، وحترم على الشباب التغىن إال مبا ينتقيه هلم الكهنة من موسيقى 
ما حدد الكهنة شروطاً ومواعيد معينة للعـزف  جيدة تعمل على تطهري النفس وحتث على الفضيلة ومكارم األخالق، ك

والغناء، فهناك أوقات حمددة للموسيقى واألغنيات املرحة اخلفيفة، وأخرى للموسيقى اجلادة اهلادئة الوقورة، وغريها للعمل 
ـ  هرات فقط ، حيث املعاين اليت حتث على اجلد والنشاط ، واليت حتد من اإلحساس باملشقة والتعب، وغريها للمساء والس

والسمر، ومنها ما يتحدث عن حب احلياة والوطن واملعاين السامية النبيلة والبعد عن الرتوات الشريرة، وهو ما يشبه الرقابة 
على املصنفات الفنية واملعروفة يف عصرنا احلايل كجهة رمسية للرقابة، كما أم حافظوا على دقائق وقوانني املوسيقى فيما 

والكهنة الصغار، وللفرق اخلاصة باملعابد والبالط امللكي والعاملني به من املغنيني والعازفني فقط ،  بينهم يعلموا للرهبان
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كما استبعد الكهنة استعمال اآلالت املوسيقية األجنبية، بينما أكدوا على ضرورة استعمال اآلالت املصرية البحتة فقـط ،  
  )١(وسيقى املصريةألا هي الوحيدة اليت ميكن ا إبراز روح وطابع امل

  املوسيقى والفلك
كان املصريون يعتقدون أن العلوم والفنون املقدسة مثل الطب والفلك واملوسيقى تتصل كلها ببعض وترتبط معـاً متـام   
االرتباط ، وهي كالدين تكون دراستها والتبحر فيها وقفاً على الكهنة فقط ، وكانوا جيدون شبهاً كبرياً بـني األجـرام   

يف انتظام حركتها وانضباطها وبني النغمات املوسيقية اليت تتألف منها األحلان، وكانت الكواكـب األساسـية    السماوية
فربطت بالسلم املوسيقي اخلماسـي، وملـا زاد عـدد    ) زحل –املشترى –املريخ –الزهرة –عطارد(املعروفة مخسة هي 

لم املوسيقي سباعياً، وكانوا يرمزون لكل نغمـة مـن   الكواكب املعروفة هلم إىل سبعة بإضافة الشمس والقمر أصبح الس
  )٢(النغمات السبع املوسيقية بالرمز اهلريوغليفي الذي كانوا يرمزون به ملثيله من الكواكب

  :القدمية الدولة احلياة املوسيقية ىف أهم مظاهر
أوضحت النقوش والرسوم األوىل يف الدولة القدمية، ما دل على وجود املوسيقى عزفاً وغناًء ، كما أظهرت تلك النقوش 

املدنيـة   وأسلوب العزف عليها، وعكست مـدى ) وترية ـ نفخ ـ إيقاعية  (املختلفة  أشكال اآلالت املوسيقية بفصائلها
إشارات اليد اخلاصة بالغناء ىف بداية األسرة  كما ظهرت، ت منذ آالف السننيوالرقى الىت وصلت إليها صناعة تلك اآلال
اليد اليسرى للمغىن خلف صوان األذن، وعلى اخلد لتكبري الصـوت الصـادر    اخلامسة، وكانت قاصرة على وضع كف

كانت ، وين وقارئى القرآنواملنشد بالرنني، ومازالت تستخدم ىف اتمع املصرى حىت اليوم بني املطربني اإلحساس وزيادة
واجلنائزية، كما انتشر الغناء املصاحب للـرقص ىف املناسـبات الدينيـة     األناشيد ترتل داخل املعابد ىف الصلوات الدينية

 االالت املستخدمة الشعب، وكانت املناسبات امللكية داخل البالط وىف احلياة االجتماعية اخلاصة بفئات والدنيوية، ىف شىت
 )٣(واملقوس القصري والطويل، واهلارب الزاوى واملركىب الناى: ذلك الوقت هي يف

 الوسطى الدولة عصر يف املوسيقى
الدولة الوسطى، كانت علـى   عصر احلياة املوسيقية الدينية والدنيوية ىف أوضحت الرسوم املنقوشة على جدران املعابد أن

األوتـار   القدمية، باختالف بعض التنوع ىف الشكل اخلارجى آلالت اهلارب مع ثبوت عدد الدولة عصر امنفس نسق ونظ
املوسيقية يغلب عليها الثنائيات، وقد أوضحت النقـوش أن    تكوين الفرقةكانت السمة العامة ىفوطريقة العزف عليها، و

 على النحو).الرجال مع الرجال والرجال مع النساء والنساء مع النساء(تلك الثنائيات  كل االحتماالت كانت واردة ىف
  :التاىل

 عازف ناى مع عازفة هارب    -عازف هارب مع مغنية                        -
 اختلفت أعداد املنشدين، وكانت آلة اهلارب من اآلالت احملببة لدى املصريني القدماء عامة، كما ارتبطت آلة اهلاربكما 

دوراً هاماً ىف املناسبات االجتماعيـة   بدور هام ىف الصلوات والطقوس اجلنائزية وتقدمي الزهور عند الدفن، وكان هلا أيضاً
 بعـض  اململكة الوسطى عصر وقد ظهرت ىف، احلياة العائلية واألسرية رور علىالسعيدة حيث تضفى جواً من املرح والس

العمارنة باملنيا، كما ظهرت جمموعة من  األول بتل" مرى رع" النقوش اخلاصة بعازىف اهلارب املكفوفني ألول مرة ىف مقربة
موسيقيني وكانت هذه الظاهرة مدعاة للفكاهة واملرح، ومن اجلدير بالـذكر    صورةالنقوش والتماثيل تصور احليوانات ىف

فرقة  كان لكل ،تلك الدولة عصر ىف انضمت للفرقة املوسيقية آالت الكنارة والطبول بعد ظهورها ىف احلياة املوسيقية أن
ملتابعة العازفني وإعطاء جمموعة مـن   كون عادة بدون آلة، وأحياناً يكون قائدين األولموسيقية قائد يتوسط اموعة وي

أو الضرب علـى   باستخدام التعبري باليدين أو فرقعة األصابع املوسيقى اليد ، واآلخر وظيفته ضبط إيقاع العمل إشارات
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أحياناً إىل  لتنظيم األداء وأحياناً تكون وظيفة املايسترو غري مقصورة على القيادة بل تصل وذلك كالمها معاً، الركبتني أو
   )١( .املوسيقية الغناء وتشجيع أعضاء الفرقة

   املوسيقى السلم
كان مستخدماً ىف تلك  الذى املوسيقى والوسطى، أن السلم القدمية األحباث الىت أجريت على آالت النفخ للدولتني دلت

عدد ثقوب تلك اآلالت، الىت كانت تتراوح  الفترة، كان سلماً مخاسياً خالياً من أنصاف النغمات، ومما يؤكد على ذلك
أوتار وهى أوتـار  ) ٥ –٤(ب الىت كانت تتراوح ىف الغالب ما بني آالت اهلار ثقوب،  وكذلك عدد أوتار ٤ –١ما بني
  )٢(تعزف بالنرب وليست بالعفق مطلقة
  والوسطى القدمية موسيقى الدولتني طابع

املوسـيقية املسـتخدمة ذات    حمدود النغمات، وذلك تبعاً لطبيعة اآلالتاألحلان املوسيقية بسيطة ونطاقها الصوتى  كانت
هاتني الدولتني، كآالت اهلارب والكنارة والناى، كما كان عدد النغمـات الـىت    عصر األحجام الصغرية واملتوسطة ىف

أوتار، ونادراً ما تكـون   ٥ –٤غمات، حيث تتراوح عدد أوتارها منتتعدى اخلمسة ن تصدرها تلك اآلالت ىف املعتاد ال
موسيقى تلك الفترة بـأن أصـوات اآلالت    لذلك متيزت، وتصدر نغماا عن طريق نرب األوتار دون عفقها سبعة أوتار

ا متيـزت  املوسيقية كانت ذات لون خافت، مما انعكس على طابع موسيقى تلك الفترة، فتميزت باهلدوء واالعتدال، كم
 الدينية، وكانت مالئمة للطقوس اجلنائزية الىت متيزت باخلشوع املوسيقى البطيئة، وقد اتفق هذا اللون مع طابع باإليقاعات

  )٤)(٣(كان املغين يبدو هادئ الصوت خافتاً ال يفتح فمه إال باليسري والوقار،كما
ويظهر ذلك بوضوح من خالل احلركة واتسـاع   متيز الرقص ىف تلك الفترة باإليقاعات البطيئة ذات األزمنة الطويلة،وقد 

خصائص الفنون هـى انعكـاس   راقصات الباليه ىف وقتنا احلاضر، ومبا أن  املسافة بني القدمني، فهى قريبة الشبه حبركات
جياشـة،   فقد وصف الشعب املصرى ىف تلك الفترة بأنه شعب معتدل املزاج،هادئ الطباع وله عواطف لطبائع شعوا،

 .)٥(املعابد تعكسها األغاىن ونصوص األشعار الىت عثر عليها ىف الربديات وعلى جدران
 احلديثة الدولة عصر يف املوسيقى

املوت، وعقيدة حساب املتـوىف،   احلديثة الثقافات الدينية والعقائدية الىت تؤمن باحلياة األبدية بعد الدولة عصر انتشرت ىف
قى، والغناء، والرقص، جبانب فنون العمارة، واملوسي والثقافات الفنية مثل األدب الشعىب، واملسرح، األخالقية جبانب الثقافة

والتماثيل العمالقة،  تألقاً كبرياً، ومتثلت ىف بناء املعابد، واملقابر، واملسالت شاهقة االرتفاع، والنحت، والرسم الىت تألقت
املائتني، مشلت أعياد  االحتفاالت باألعياد القومية والدينية، حىت وصل عددها إىل أكثر من احلديثة الدولة عصر وكثرت ىف

  ).٦(املصرية ىف اجلنوب والشمال الدولة النصر بالفتوحات املتعددة، الىت حققها قواد وملوك
، حيث يتم االحتفال به  Opeltومن االحتفاالت القومية اليت ميكن لبعض أفراد الشعب املشاركة فيها، هو عيد األوبلت

ـ ٢٠٠٠يف موكب عسكري مهيب مصحوباً باملوسيقى، من خالل رحلة طوهلا حوايل  ك م، يبدأ يف آمون يف معبد الكرن
حيت معبد األقصر يف جو شعيب رائع، يشارك فيه عازيف النفري والطبول واجلالجل، وهناك أيضاً االحتفال بعيد الـوادي،  
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راقصني، ويتم من خالل رحلة نيلية تبدأ من آمون مبعبد الكرنك حىت الضفة العربية، ويشارك فيها املوسيقيون واملنشدين وال
  ).١(يل والترحيبكما تشارك أيضاً مئات الشعب بالتهل

 أهم مظاهر احلياة املوسيقية والثقافية يف عصر الدولة احلديثة
وطرقاا، كما تعددت وتنوعت أساليب املعيشـة   كثرت املعابد واتسعت مساحتها، وزادت أعمدا، وتنوعت حجراا

 للتعليم، وبناء الكوادر املهنيـة واحلرفيـة،  كاملةً، ومراكز للعلوم والثقافة، ومدارس  بداخلها، حىت أصبحت املعابد مدناً
احتفاالت املوائد داخل قصور  كثرت االحتفاالت القومية والشعبية داخل املعابد، وخارجها على مدار السنة، كما كثرت

أساليب  والغناء والرقص ىف تلك االحتفاالت الدينية منها والدنيوية، ونتيجة لذلك تعددت املوسيقى امللوك، وقد شاركت
هائالً، متثلت ىف زيادة عدد من النساء والرجال  احلياة املوسيقية وتنوعت داخل قصور امللوك، وىف البالط امللكى، ومنت منواً

التجارية والدبلوماسية بـني احلكـام    لفتوحات واالتصاالتالوظائف املوسيقية واإلدارية املشرفة نتيجة ل ، كما تعددت
اآلسيوية واآلشورية والبابلية، وتبادل اهلدايا بينهم من األسرى واجلوارى، ممـا   الفراعنة، وملوك ورؤساء املدنيات األجنبية

والغناء، حىت أصبح ىف بالط الفرعون امللـك فرقتـان    املوسيقى تواجد العنصر اآلسيوى من اجلنسني ىف جمال ساعد على
اآلسيوى  مصرية ، واألخرى آشورية، وتوضح النقوش والرسوم، الفروق اجلوهرية بني مالمح اجلنس موسيقيتان، إحدامها

عن خصائص املصريني، حيـث كـانوا    خلارجى واملظهر العاممن النساء والرجال، ومدى تباينهم واختالفهم ىف الشكل ا
كثيفة، ويلبسون اجللباب القصري، كما أظهرت النقوش االختالف  قصار القامة وهلم شعور طويلة سوداء اللون، وذو حلية

  )٢( .العزف عليها ىف شكل اآلالت وطريقة
مشلت اخلامات، وجودة الصـناعة ، والشـكل   حيث  كما تطورت صناعة اآلالت املوسيقية عامة والوترية بشكل خاص

أصـبحت  زيادة للمساحة الصوتية ، واتساع احلركة اللحنية بني احلدة والغلظ ، ف اخلارجى، وعدد األوتار، وما تبعه من
البيضاوية الشـكل ذو   ظهرت آالت العوداملوسيقى يتسم طابعها بالصخب والسرعة واملبالغة، واستخدم السلم السباعي، 

 عصر ظهر العود الكمثرى الشكل ذو الرقبة الطويلة  ىف الطويلة والقصرية، وهو ما عرف باسم عود الرقص، كماالرقبة 
) اهلارب(اجلنك  وهو أشبه بالطنبور أو البزق التركى، كما تطورت آالت الصنج أو األسرة اخلامسة والعشرين وما بعدها،

كما وصل ارتفـاع   األسرة العشرين، عصر وتراً ىف ٢٢كبرياً ىف الشكل اخلارجى وعدد األوتار، الذى وصل إىل  تطوراً
  ) ٤)(٣(مترين بعض تلك اآلالت إىل أكثر من

 املوسيقية الفرعونية اآلالت
  )٥(اآلالت اإليقاعية  –أوال 

  املصفقات . ١
صنع اإلنسان املصري القدمي املصفقات على اختالف نوعياا لالستعاضة ا عن الدق باليدين أو 
القدمني، وقد تفنن يف صناعتها وتشكيلها وزخرفتها، وكانت تصنع من اخلشب أو احلجارة أو 

 –األرجل املصـفقة   –األذرع املصفقة  –القضبان املصفقة : العظام أو العاج أو املعادن ومنها
  . الرؤوس املصفقة –األلواح املصفقة 

  األجراس . ٢
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كانت تصنع عادة من الربونز على شكل نصف بيضة خيترقها سلك من احلديد لتعلق أو متسك 
منه، ويكون الطرف الثاين ممتداً إىل داخل اجلرس وينتهي بالتواء كروي ثقيل، لكـي يقـرع   

  . اجلدران به عند االهتزاز أو الرج
  الشخاليل . ٣

، وهلا مقبض لليد مصنوع من اخلـريزان،  )الغاب ( كانت تصنع من اخلوص أو البوص ادول 
وتكون على شكل كمثري مقفلة متاماً، وبداخلها قطع من الزجاج أو املعدن الرقيق كالصـفيح  

وهي تشبه إىل حد كبري الشخاليل الشـعبية  . لكي حتدث صوتاً مشخلالً عند الرج أو االهتزاز
  . يت تباع يف األسواق الشعبية ويف األعياد لألطفال اآلناملصرية ال

  السيستروم . ٤
، وكانت تسـتخدم يف  )صليل ( وهي آلة معدنية إيقاعية حتدث صوتاً معدنياً 

املعابد فقط لذلك كانت تصنع من الربونز وأحياناً من الذهب اخلالص، وهلـا  
ر، وقـد كـان   مقبض يتراوح طوله بني اثين عشر إىل مخسة عشـر سـنتيمت  

 -:استخدامها قاصراً على النساء من الكهنة، ويعـرف منـها عـدة أنـواع    
  . السيستروم الناقوسي –السيستروم املعدين 

  الكاسات . ٥
هي أقرب شبهاً بالكاسات اليت تستعمل يف الكنائس الشرقية، ويف املوسـيقى النحاسـية،   

  .سنتيمتر أو مثاين عشر سنتيمتروكان يستعمل منها نوع صغري قطره حوايل ثالثة عشر 
  الدفوف . ٦

، وهي متنوعة األشكال واألحجام ويستعملها "سر"كانت تسمي يف اللغة املصرية القدمية 
النساء على وجه اخلصوص، ومنها الدف املستدير والدف املستطيل، وجـدير بالـذكر أن   

اليت يصدر فيها الصوت وهي   Idiophoneاآلالت اإليقاعية السابقة تعترب ذاتية التصويت 
بواسطة تذبذب جسم اآللة أو عن طريق طرقها بواسطة جسم مشابه أو أية أداة أخـرى أو  

   . بالرج أو االهتزاز وبالتايل ليس هلا صندوق مصوت يكرب الصوت ويضخمه
  الطبول . ٧

شها كان رغم توصل املصريني القدماء إىل اآلالت املوسيقية مبختلف أنواعها إال أن الطبول ونق
شبه معدوم أو نادر، إال منوذج واحد آللة طبل يف مقابر بين حسن باملنيا وكان ذلك يف بداية 

  . الدولة الوسطي
  )١(آالت النفخ  –ثانيا 

  الناي . ١
وهو قريب الشبه من الناي املعروف حالياً يف مصر والبالد العربية، وكان الناي يصنع من أعواد 

   -: من اخلشب مفتوحة الطرفني، وكان يستعمل منه نوعانالغاب، أو من قصبة جموفة 
الناي الطويل ويقرب طوله من قامة العازف وهو واقف، وهو حيتاج إىل قوة نفخ شـديدة،   -

  .وبالتايل فهو يعطي طبقة صوتية منخفضة جداً
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  بتصرف
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ر، وعلى جانبيه ثقوب الناي القصري وهو أكثر استعماال وشيوعاً، حيث يبلغ طوله حوايل من ستون إىل مثانون سنتيمت -
 . تبلغ من اثنني إىل أربعة ثقوب

وكان العازف يستخدم عدة نايات خمتلفة األطوال وخيتلف فيها عدد الثقوب حىت يستطيع أن يؤدي أحلاناً خمتلفة التنـوع  
  . والطبقات الصوتية وخيرج الصوت منه تبعاً لطول عامود اهلواء داخل عود الغاب

  املزمار املزدوج . ٢
وهو عبارة عن أنبوبتان من الغاب أو اخلشب اوف، متالصقتان من عنـد  
اجلزء الذي يكون يف فم العازف، مث يفترقان بعد ذلك يف انفراج وتباعـد،  
واألنبوبتان احدامها وهي الطول ليس ا ثقوب، بل تصدر درجـة صـوتية   

  . عليها أنامل العازف وهو يؤدي اللحنواحدة ممتدة ثابتة، بينما األنبوبة الثانية ا عدة ثقوب تتحرك 
  البوق . ٣

يصنع من املعدن األصفر الربونزي ويبلغ طوله حوايل مثانون سنتيمتر، وهـو خمروطـي   
الشكل وهو آلة بدون ثقوب أو غمازات، لذلك فهو يعطي نغمة واحدة فقط مث جواا مث 

دامه علـى النـداءات   الدرجة اخلامسة حسب تغيري قوة النفخ للعازف، وهلذا قصر استخ
واإلشارات العسكرية يف احلروب، إيل جانب اإلعالن عن قدوم امللـوك والشخصـيات   

  . اهلامة، كما كان يستخدم أحياناً يف املعبد عند تقدمي القرابني
   )١(اآلالت الوترية  -ثـالثا

  العود ذو الرقبة القصرية . ١
اخلشب، رقيق اجلدران، أما الرقبة فهي وهو عبارة عن صندوق مصوت بيضاوي الشكل، مصنوع من 

عبارة عن عامود صغري من اخلشب املستدير السميك، وتثبت بالصندوق املصوت وتركب فوقه األوتار 
  .اليت متتد إىل الطرف اآلخر من اآللة لتثبت عليه متاما، وتنبال أوتار العود بريشة من اخلشب

  العود ذو الرقبة الطويلة . ٢
وهو يشبه الطنبور أو البذق، وكانت على رقبته الطويلة عالمات حتدد مواضع العفق باألصابع علـى  

وكان عدد أوتار ذلك العود يتراوح بني وترين أو ثالثة، ويوضح لنـا عـدد    –الدساتني  –األوتار 
  . لى الرقبةالشراشيب املدالة من اية رقبة اآللة، واليت تعترب مبثابة اية الوتر ومكان ربطه ع

  الكنارة .٣
، وهي آلة وترية مصنوعة من اخلشب، "كنر"تسمي باللغة املصرية القدمية 

ثبت أوتارها يف إطار خشيب، وحتمل معلقة أفقية أمام الصدر وتعفق باليـد  
اليسري عادة من خلف اآللة بينما تضرب اليد اليمىن األوتار بريشة خشبية 

ـ . أو بقطعة من اجللد ار زيـدت يف  وكان هلا يف البداية مخسة إيل ستة أوت
الدولة احلديثة إىل سبعة أوتار، وقد وجدت منـها أشـكاالً وأحجامـاً    
متعددةمنها املستدير واملربع والبيضاوي، ومنها الصغري والكبري، وهي تشبه 

  . آلة السمسية املغروفة يف مدن القناة
  اجلنك . ٤
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كان املغين هو العنصر األساسي، وهو القائد للفرقة املوسيقية، وهو عادة ما جيلس على األرض جاثياً على ركبتـه بينمـا   
يصفق بيديه على الوحدة الزمنية، ويلوح أحياناً يف اهلواء حسب خطوات االنتقاالت اللحنية للمقطوعة املغناة، كأمنا يقود 
لى اآلالت األخرى، إىل جانب تعبريه عن إحساسه وانفعاله وتأثره باللحن الذي يؤديه، وهـذا  
األسلوب املصري القدمي جداً ما زال يستخدم حىت اآلن يف تدريس املوسيقى والغناء خصوصاً لألطفال، كأسلوب حديث 
أن كل نغمة من درجات السلم املوسـيقى هلـا   

) + الصـنج  ( عازف اجلنـك  + املغين : حركة ووضع خاص باليد يتشكل ليبينها ويوضحها، وكانت الفرقة تتكون من

الت املوسيقية ما هي إال من صنع اآلهلـة، فكـانوا   
ينظرون إىل املوسيقى على أن بينها وبني احلياة يف الدولة رباط وثيق، حيث أن كل ما يصيب الدولة من خري أو شر يرجع 

ت املوسيقية إىل املوسيقى ونظرياا، فاملوسيقى لديهم تستند على ناحيتني مها الروح واملادة، لذلك روعي يف صناعة اآلال
أن تتناسب أحلاا وأصواا مع اجلوهر الروحي، وتعترب احلضارة املوسيقية الصينية من أقدم احلضارات، حيث أدرج املصلح 
الصيين العظيم كونفوشيوس التعاليم املوسيقية ضمن مذاهبه التربوية والدينية، واعترب أن مجيع شـئون الدولـة ال ميكـن    

  
وقد انصبت تعاليمهـا  ) م.ق ٤٣٨٠ – ٤٤٧٧

شتق منهما احلياة، ومها عنصـري السـلبية   
واإلجيابية اللذان يتفاعالن مع مجيع الكائنات احلية، ومن ضمنها املوسيقى وهبوب الرياح وخرير املاء وغنـاء الطيـور،   

يقال وبالتايل فإن األحلان املوسيقية يف نظر الصينيني مشتقة من الطبيعة، ويتصرف ا اإلنسان حسب قوانني مساوية ثابتة، و
كلف وزيره بالبحث عن نوع من الغاب يف أدغال الصني يكون له مسك واحد، وعنـد  
قطعها يراعي أن يوجد عقدتني يف كل قصبة، وبذلك عرفت الصني الصوت األساسي ملوسيقاها من تلك القصـبة ذات  
ت سوياً مكونة يف ذلك جمموعة النايات اإلثىن عشر ذات اإلثـىن  

  بتصرف –القاهرة  –م  ١٩٧٨ –الطبعة األوىل 
  بتصرف –القاهرة  –م  ١٩٧٨ –الطبعة األوىل 

حلديثة هي آلة قدمية جداً، عرفتها مصر يف الدولة القدمية، أما يف الدولة ا
فقد كرب حجمها وزاد عدد أوتارها وكرب حجم الصندوق املصـوت،  
ووصل عدد األوتار إىل تسعةُ ن ثالثة عشر مث تسعة عشـر، ونتيجـة   
لزيادة األوتار كان البد من عمل مفاتيح تسهل عملية الضبط، وقـد  

  . تعددت أنواع اجلنك فمنه املنحىن والزاوي وذو احلامل والكتفي
  ية القدمية 

كان املغين هو العنصر األساسي، وهو القائد للفرقة املوسيقية، وهو عادة ما جيلس على األرض جاثياً على ركبتـه بينمـا   
يصفق بيديه على الوحدة الزمنية، ويلوح أحياناً يف اهلواء حسب خطوات االنتقاالت اللحنية للمقطوعة املغناة، كأمنا يقود 

لى اآلالت األخرى، إىل جانب تعبريه عن إحساسه وانفعاله وتأثره باللحن الذي يؤديه، وهـذا  بذلك زمالؤه العازفني ع
األسلوب املصري القدمي جداً ما زال يستخدم حىت اآلن يف تدريس املوسيقى والغناء خصوصاً لألطفال، كأسلوب حديث 

أن كل نغمة من درجات السلم املوسـيقى هلـا    يف التربية املوسيقية، وهو يعترب فن كتابة ورسم املوسيقى يف اهلواء حيث
حركة ووضع خاص باليد يتشكل ليبينها ويوضحها، وكانت الفرقة تتكون من

١.(  
  احلضارة املوسيقية الصينية 

الت املوسيقية ما هي إال من صنع اآلهلـة، فكـانوا   إن املتعقب لتاريخ املوسيقى الصينية، جيد أن الصينيون اعتقدوا بأن اآل
ينظرون إىل املوسيقى على أن بينها وبني احلياة يف الدولة رباط وثيق، حيث أن كل ما يصيب الدولة من خري أو شر يرجع 

إىل املوسيقى ونظرياا، فاملوسيقى لديهم تستند على ناحيتني مها الروح واملادة، لذلك روعي يف صناعة اآلال
أن تتناسب أحلاا وأصواا مع اجلوهر الروحي، وتعترب احلضارة املوسيقية الصينية من أقدم احلضارات، حيث أدرج املصلح 
الصيين العظيم كونفوشيوس التعاليم املوسيقية ضمن مذاهبه التربوية والدينية، واعترب أن مجيع شـئون الدولـة ال ميكـن    

  : إصالحها إال عن طريق
 . وسيقى لتهذيب النفس البشريةامل  
  ) ٢. (الطقوس الدينية لترقية السلوك األخالقي بني األفراد  

٤٤٧٧(  FOU – HIواملوسيقى الصينية القدمية ترجع إىل عصر اإلمرباطور
شتق منهما احلياة، ومها عنصـري السـلبية   على النظرية الال ائية اليت حتيط بالكون، واليت تنقسم إىل عنصرين رئيسيني ت

واإلجيابية اللذان يتفاعالن مع مجيع الكائنات احلية، ومن ضمنها املوسيقى وهبوب الرياح وخرير املاء وغنـاء الطيـور،   
وبالتايل فإن األحلان املوسيقية يف نظر الصينيني مشتقة من الطبيعة، ويتصرف ا اإلنسان حسب قوانني مساوية ثابتة، و

كلف وزيره بالبحث عن نوع من الغاب يف أدغال الصني يكون له مسك واحد، وعنـد  ) هوانج يت(قدمياً أن اإلمرباطور 
قطعها يراعي أن يوجد عقدتني يف كل قصبة، وبذلك عرفت الصني الصوت األساسي ملوسيقاها من تلك القصـبة ذات  

ت سوياً مكونة يف ذلك جمموعة النايات اإلثىن عشر ذات اإلثـىن  العقدتني، مث أضيفت جمموعة من النايات املتعددة وضم
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هي آلة قدمية جداً، عرفتها مصر يف الدولة القدمية، أما يف الدولة ا
فقد كرب حجمها وزاد عدد أوتارها وكرب حجم الصندوق املصـوت،  

ووصل عدد األوتار إىل تسعة 
لزيادة األوتار كان البد من عمل مفاتيح تسهل عملية الضبط، وقـد  

تعددت أنواع اجلنك فمنه املنحىن والزاوي وذو احلامل والكتفي
ية القدمية الفرقة املوسيق

كان املغين هو العنصر األساسي، وهو القائد للفرقة املوسيقية، وهو عادة ما جيلس على األرض جاثياً على ركبتـه بينمـا   
يصفق بيديه على الوحدة الزمنية، ويلوح أحياناً يف اهلواء حسب خطوات االنتقاالت اللحنية للمقطوعة املغناة، كأمنا يقود 

بذلك زمالؤه العازفني ع
األسلوب املصري القدمي جداً ما زال يستخدم حىت اآلن يف تدريس املوسيقى والغناء خصوصاً لألطفال، كأسلوب حديث 

يف التربية املوسيقية، وهو يعترب فن كتابة ورسم املوسيقى يف اهلواء حيث
حركة ووضع خاص باليد يتشكل ليبينها ويوضحها، وكانت الفرقة تتكون من

١(عازف الناي

احلضارة املوسيقية الصينية  -ثانياً 
إن املتعقب لتاريخ املوسيقى الصينية، جيد أن الصينيون اعتقدوا بأن اآل

ينظرون إىل املوسيقى على أن بينها وبني احلياة يف الدولة رباط وثيق، حيث أن كل ما يصيب الدولة من خري أو شر يرجع 
إىل املوسيقى ونظرياا، فاملوسيقى لديهم تستند على ناحيتني مها الروح واملادة، لذلك روعي يف صناعة اآلال

أن تتناسب أحلاا وأصواا مع اجلوهر الروحي، وتعترب احلضارة املوسيقية الصينية من أقدم احلضارات، حيث أدرج املصلح 
الصيين العظيم كونفوشيوس التعاليم املوسيقية ضمن مذاهبه التربوية والدينية، واعترب أن مجيع شـئون الدولـة ال ميكـن    

إصالحها إال عن طريق
  . أ

  . ب

واملوسيقى الصينية القدمية ترجع إىل عصر اإلمرباطور
على النظرية الال ائية اليت حتيط بالكون، واليت تنقسم إىل عنصرين رئيسيني ت

واإلجيابية اللذان يتفاعالن مع مجيع الكائنات احلية، ومن ضمنها املوسيقى وهبوب الرياح وخرير املاء وغنـاء الطيـور،   
وبالتايل فإن األحلان املوسيقية يف نظر الصينيني مشتقة من الطبيعة، ويتصرف ا اإلنسان حسب قوانني مساوية ثابتة، و

قدمياً أن اإلمرباطور 
قطعها يراعي أن يوجد عقدتني يف كل قصبة، وبذلك عرفت الصني الصوت األساسي ملوسيقاها من تلك القصـبة ذات  

العقدتني، مث أضيفت جمموعة من النايات املتعددة وضم
عشر صوتاً الكرومايت
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وصلت املوسيقى لعصرها الذهيب، حيث صـاحبت آالت  )  Sungسانج (ويف العصور الوسطى أثناء حكم اإلمرباطور 
لرهبان البوذيون، كآالت املثلث املعدين النفخ والسنطور معظم األحلان الصينية، باإلضافة إىل اآلالت اإليقاعية اليت تركها ا

  )١. (واألجراس الصغرية والكبرية والصاجات
الذي أخذ مكانتـه يف احتفـاالت وأعيـاد      -واملوسيقى الصينية يشترك فيها كل من الصبية والفتيات بالغناء والرقص

ومسرحيات العـرائس والـرقص الشـعيب    ممثلة يف االحتفال باملواسم الزراعية والطقوس الدينية واألعياد  -كونفوشيوس
التعبريي، وكانت هذه االحتفاالت تقام يف املعابد يف شكل مواكب قومية، وكانت على قدر من الدقة والنظام يف حتديد 
 عدد الراقصني والعازفني واملغنيني، واختيار اآلالت املوسيقية املناسبة لكل احتفالية، وكان هناك قداس الشتاء لتمجيد اهللا يف

السماء، وقداس الصيف ملديح خملوقات اهللا على األرض، هذا وقد امتازت األحلان الصينية الشعبية بالطابع اهلادئ البطئ مع 
الغناء الشعيب، ولقد تأثرت الصني باملدنيات واحلضارات   Pi.Paالتقيد بالوزن املوسيقي، وقد صاحبت آلة العود الصغري

  )٢. (خري من الصناجات والطبولاملعاصرة فاستوردت اهلارب وأنواع ا
 تاريخ املوسيقى الصينية القدمي 

وقد أرجع الكثري منبع وبداية تاريخ املوسيقى  ،"خوانج"ترجع الوثائق القدمية تاريخ املوسيقى الصينية إىل عصر اإلمرباطور 
ل املوسيقى الصينية ملـا قبـل   ولكن هناك الكثري من األثريني احلداثى يرجعون أص "خوانج"الصينية إىل عصر اإلمرباطور 

حفريات حجرية واكتشف بداخلها ما " ديا خو"م أاكتشف ىف قرية  ١٩٨٧-١٩٨٦بكثري، وىف عام " خوانج"اإلمرباطور 
سنة أو أكثر، وكلها مصنوعة  ٩٠٠٠ - ٨٠٠٠مزمار مصنوع من العظام، ويرجع تاريخ هذه املزامري إىل ١٦ال يقل عن 

لذا كـان  " عالية النربة"وقد كان الصينني القدماء حيبون النغمات عالية املقامات أي  هوائية،من العظام وا سبعة فتحات 
  ) ٣. (هذا له إرتباط وثيق بطول املزمار

 ٧وقد كانت العالمات املوسيقية أساسها هى السلم املوسيقى ذو اخلمس درجات والذى إستقر تكوينه منذ ما يقرب من 
شف أيضاً من ضمن احلفريات صفارة مصنوعة من العظم وآلة هوائية قدمية من البورسلني آالف سنة، وقد اكت ٨آالف أو 

ومن هذه اإلكتشافات يتضح لنا أن هذه اآلالت املوسـيقية املكتشـفة هـى آالت     وجرس من الفخار وطبلة إىل آخره،
هى آلة هوائيـة قدميـة مـن    و "شون"موسيقية من العصر البدائى، وقد تطور فيما بعد اجلرس والطبلة كما تطورت الـ

هذه اآللة املوسيقية املصنوعة " شون"، والـ "الفلوت"البورسلني والصفارة واملزمار املصنوع من العظم والذى مياثله اليوم 
من الطني احملروق شكلها اخلارجى بيضاوى وبه من ثقب إىل ثالثة ثقوب هوائية خترج من نغمتان إىل أربعـة نغمـات   

  )٤(موسيقية
وهذه الظاهرة قد كانت منتشرة أيضاً ىف تـاريخ كـل    تبطت املوسيقى ىف العصور البدائية إرتباطاً وثيقاً بالرقص،وقد إر

أمـا   ،"موسيقى" وقد أطلقت الصني على الشكل الفىن الذى جيمع بني الرقص والغناء معاً كلمة القوميات ىف العامل بأثره،
د، وطبقاً ملا ورد ىف الوثائق القدمية فقد كان الرقص الغنائى مصاحباً ملراسم األن فإن املوسيقى ىف الصني تعد شكل فىن منفر

كما إرتبط الرقص املوسيقى بالسحر البدائى ومراسم تقدمي القرابني إىل آخـر   تقدمي القرابني لشكر اآلهلة ىف عام احلصاد،
  )٥. (النشاطات

  م .ق ٢٢١م  إىل سنة .تاريخ املوسيقى الصينية من القرن السادس عشر ق
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فقد أُستخدمت هذه اآلالت املوسـيقية ىف   كان إستخدام اجلرس والطبلة هو الشئ األساسى ىف املوسيقى ىف ذلك العصر،
فقد إنتشر فيـه إحتـرام   " شانغ"وخاصةً عصر" الدول املتحاربة"، عصر"الربيع واخلريف"، عصر"شى جتاو"، "شانغ"عصر

كما كان يطلق عليها املـؤرخني،  " ثقافة السحر"أعمال وأنشطة السحر أو" شيا"وتقديس اآلهلة، كما إنتشرت ىف عصر
وهذه األنشطة  مجيعاً كانت تعتمد وبشكل أساسى على الرقص اإليقاعى أو املوسيقى، وقد كان للصينيني القدماء مقولة 

ينية القدمية املتوارثة، حيث أن هذا ضمن التقاليد الص" إن املراسم ال تكون على أكمل وجه بدون وجود املوسيقى"تقول 
كان الصينيني يستخدمون املوسيقى وحوارات اجلن واآلهلة ليجعلون اجلـن واآلهلـة يسـتمعون    " شانغ"وىف عصر أسرة 

  )١.(إليها
  م ٩٦٠م إىل عام .ق ٢٢١تاريخ املوسيقى الصينية من عام 

 ١٢٠٠ل حقبة تارخيية تقرب مدا إىل م تعىن تاريخ املوسيقى خال ٩٦٠م إىل عام .ق ٢٢١إن تاريخ املوسيقى من عام 
الـثالث  " وعصـر " خان"عصر أسرتا " تشني"عاماً، وميكن تقسيم هذه احلقبة إىل فترتان الفترة األوىل تتكون من عصر 

" الشمال واجلنـوب "م، أما الفترة الثانية فهى تتضمن أسرتا  ٤٢٠م إىل عام .ق ٢٢١أى من عام " دين"وعصر " مماليك
م، وقد كان املشترك بني الفترتني التـارخييتني مـن جانـب     ٩٦٠م إىل ٤٢٠أى من عام " تانج"وأسرة " سوى"وأسرة 

املوسيقى هى أن الشكل األساسى املوسيقى الذى كانت تتمتع ا الفترتان هى األغاىن اإليقاعية الطويلة الراقصـة، أمـا   
عامل أساسى، وقد وصل مستوى الرقص واملوسيقى اإلختالف فيكمن ىف أن أسرة خان كان الرقص اإليقاعى فيها يشكل 

املوسيقى من " خان"إىل القمة ىف ظل هذا العصر، وهذا بفضل التبادالت الثقافية بني الصني واخلارج، وقد توارثت أسرة 
التركيب الشعرى املوسيقى الىت ابتكرتـه أسـرة   " خان"سنة، فقد أخذت أسرتا ١٤والىت استمر حكمها " تشني"أسرة 

م إهتمامـاً  .ق ٨٧م إىل.ق ١٤٠أى عام "  وه"و" خان"، وقد القى النظم الشعرى املوسيقى ىف عهد اإلمرباطور "تشني"
أشهر شخصيات ىف تاريخ املوسيقى قدمياً، وقد كـان  " ىل دا نيان"كبرياً من اخلارج، كما تطور تطوراً كبرياً، وقد كان 
مهاراته ىف املوسيقى حيث أخذ يؤلف القصائد الشـعريه ويـنظم   والداه يعمالن ىف جمال املوسيقى، وقد أخذ يطور من 

  ) ٢. (القصائد الشعريه اجلديدة
 : السالمل املوسيقية الصينية

  : استخدم الصينيون ثالثة أنواع من السالمل املوسيقية هي
  :السلم اخلماسي .١

جبونج، شانغ، : يتكون السلم املوسيقي الصيين القدمي من مخس درجات موسيقية، وكانت تسمى هذه الدرجات املوسيقية
يف السلم املوسيقى احلايل، وقد رمزوا إىل  C, D, E, G, Aدياو، واي، يو، وهذه الدرجات متاثل الدرجات املوسيقية 

  )٣: (يتها يف املوسيقي وهيكل درجة من الدرجات اخلمسة بأمساء معينة حسب أمه
  . الدرجة األوىل وقد أطلق عليها اسم اإلمرباطور نظراً لكوا الدرجة األساسية يف السلم اخلماسي  �
  . الدرجة الثانية أطلق عليها اسم الوزير حيث أا تلي الدرجة األوىل يف األمهية �
  . الدرجة الثالثة أطلق عليه اسم الشعب حيث أا تتوسط الدرجات اخلمس من السلم املوسيقي �
  . الدرجة الرابعة أطلق عليها شئون الدولة �
 )٤( .الدرجة اخلامسة أطلق عليها األشياء املادية �
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قد عرف الصـينيون  و "الزيادة أو النقصان لكل ثالث درجات موسيقية" وقد كان الصينيون القدماء يستخدمون طريقة
وكانت هذه الطريقة احلسابية تستخدم فقط لقياس  ،)آالت النفخ(احلاليون هذه الطريقة من كتاب من العصر القدمي امسه 

وميكننا القول أن هذا القانون احلساىب لقياس النغمات قد كان مستخدماً منذ القرن  ،"نغمات موسيقية"اخلمس درجات 
املصنوعة من خشب البامبو ويبلغ طوهلا تسعة " املزمار"ن الصينيون القدماء يستخدمون حينها وقد كا السابع قبل امليالد،

كان  ٤/٣أما قانون  إلطالق نغمة موسيقية عالية، ٢/٣بوصة وا تسعة فتحات هوائية، وكان يستخدم القانون املوسيقى 
طالق النغمة املوسيقية جونج كان يستخدم قـانون  وبالنسبة إل يستخدم إلطالق نغمة طويلة نوعاً ما وهى النغمة الرابعة،

١. (١/٨ (  
وتقترب الطريقة القياسية للنغمات ىف الصني قدمياً من الطريقة الىت كان يستخدمها اإلغريق وكذلك قريبه مـن الطريقـة   

لم املوسيقى ذو اخلمس أى أا كانت تتمتع بالطابع العلمى القياسى، وقد ربط الصينيني القدماء بني الس املستخدمة حديثاً،
كما ربطوا بني هذا السلم  درجات موسيقية، وبني اخلمس قوى املعروفة حينها وهم التربة والذهب واخلشب والنار واملاء،

مشال ووسط ، عالوة على أم أيضاً ربطوا بينه وبني فصـول   غرب، املوسيقى وبني اإلجتاهات اخلمسة شرق، جنوب،
وترمزإىل الوسـط ومتثـل    ،"التربة"ا أن الدرجة املوسيقية أوالنغمة املوسيقية جونج متثل األرض السنة األربعة، فقد إعتربو

أما من  وترمز إىل جهة الشرق، فهى ترمز إىل صوت اخلشب،" دياو" أما بالنسبة للنغمة أو الدرجة فصول السنة األربعة،
وترمز إىل جهـة اجلنـوب،    فهى جتسد صوت النار،" واى"وعن النغمة  حيث ما متثله من الفصول فهى متثل فترة الربيع،
وترمزإىل الغرب وترتيبها ىف  فهى جتسد صوت الذهب،" شانغ"أما الدرجة  وترتيبها من حيث فصول السنة فصل الصيف،

  )٢. (متثل صوت املاء وترمز إىل الشمال وىف الفصول تعرب عن الشتاء" يو"والنغمة  الفصول اخلريف،
كما ربط الصينيون بني السلم املوسيقى وبني احليوان، واألطعمة، واألجواء، وأعضاء اجلسم، واحلالة النفسية، واأللـوان،  

واحلواس اخلمسة، هذا باإلضافة إىل ارتباط املوسيقى بالسحر والعقائد الفلسفية والتآمالت الروحية، كما اعتربوا أن السلم  
    )٣(. ه عالقة وثيقة بالكواكب اخلمسةاملوسيقى يعرب عن علم الفلك، ول

وهناك تشابه كبري بني السلم املوسيقى اخلماسى عند الصينيني القدماء، وبني السلم املوسيقى السباعى الـدرجات عنـد   
 حيث يربز التشابه ىف أن السلم املوسيقى الصـيىن املكـون مـن مخـس درجـات هـم       الغرب واإلختالف طفيفاً،

أى " ال"،"صـول "،"مى"،"رى"، "دو"متثل درجات السلم املوسيقى الغرىب التالية " يو"، "واى" ،"دياو"،"شانغ"،"جونج"
وهذا يرجـع إىل أن  " سى"،"فا"، واإلختالف ىف أن السلم املوسيقى الصيىن ليس به النغمة "٦، ٥، ٣، ٢، ١" الدرجات 

نوا يفضلون الدرجات والنغمات املوسيقية الكاملة لذا فقد كا الصينيني القدماء كانوا يسعون دائماً وراء اجلمال والكمال،
وليست أنصاف الدرجات املوسيقية، لذا مل يستخدموا أنصاف الدرجات املوسيقية مثل الغرب، وما زال هـذا السـلم   

  ) ٤. (مستخدماً يف املوسيقى الصينية
  :السلم السباعي .٢

  : لم اخلماسي املستخدم ليصبح سلماً سباعياً مهايذكر يف عصور ما قبل امليالد أن الصينيون زادوا نغمتان إىل الس
 . بالصيين) Fi(نغمة  -
 . وقد استخدمت هذه النغمة مبثابة درجة أساسية يف السلم املوسيقي) Ti(نغمة  -

   )٥( .م. ق ١٢٠٠املكون من سبع نغمات يستخدم حىت عام ) Lydian(وظل هذا السلم الليدياين 
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  :السلم اإلثىن عشر
وهو يتكون من إثنا عشر صوتاً، جتمع يف تكوينها درجات كاملة وأنصاف درجات، وقد قسموا هـذه األصـوات إىل   

  : جمموعتني
، ألن الدرجات الكاملة متثـل الشـمس   )ذكراً(وتضم ستة أصوات من الدرجات الكاملة ويطلق عليها  :اموعة األوىل

  . والرجل
ألا درجاا متثل األشياء الغـري  ) أنثي(وتضم الستة أصوات األخرى من أنصاف الدرجات ويطلق عليها : اموعة الثانية

وقد رمزوا هلذا السلم حسب عدد الشهور إثنا عشر شهراً، هذا .  كاملة، واليت ال ميكن ان تستقل بنفسها كالقمر واملرأة
الملها اخلماسية على النغمات اإلثىن عشرة املعروفة يف الديوان مقاماً موسيقياً، تؤلف س ٦٠وقد عرف الصينيون أكثر من 

   )١(. املوسيقي الصيين
  اآلالت املوسيقية الصينية التقليدية

األثرية إىل أن أنواعاً خمتلفة من اآلالت املوسـيقية   ميتد تاريخ اآلالت املوسيقية الصينية زمناً طويالً، حيث تشري املكتشفات
" خهمودو بتشجيانغ"الصفارة العظمية اليت اكتشفت يف أطالل: عام، من هذه اآلالت أكثر من ألفيظهرت يف الصني قبل 

، واجلرس احلجري والطبلة "يانغشاو"من ثقافة " بانتسون بشيآن"يف العصر احلجري احلديث، وآلة شيون اليت اكتشفت يف 
شنغ "يف مقاطعة خنان، وآالت املزمار األفقي ومزمار " نيانغآ"مبدينة " ين"اخلشبية املغطاة جبلد الثعبان املكتشفان يف أطالل 

مقـربة   املوسيقي واألجراس املوسيقية املتسلسلة، باإلضافة إىل أنواع خمتلفة من الطبول واليت اكتشـفت يف  واجلرس" وسه
   )٢(يف مقاطعة هويب" سويشيان"مبحافظة " تسنغ هو يي"

م، كانت بإمكاا عزف السـلم املوسـيقي   .ق ٨٢٠٠ – ٨٦٠٠قبل عام  الصينية اليت ظهرت كما أن اآلالت املوسيقية
نوعاً من اآلالت املوسيقية الصينية القدمية يف السجالت والوثائق ألسرتي شانغ  ٧٠وقد ذُكر أكثر من . خطوات ٧مـن 

د ابتكر أبناء الشعب الصينــي  قبل امليالد، ومن أجل إتقان أداء هذه اآلالت املوسيقية، ق ١٦و تشو ابتداء من القرن الـ
فإن جمموعة األجـراس   ).تصنيف اآلالت املوسيقية لألجراس الثُمانية"(باينفنليفا)"م.ق ٢٢١ - ١٠٤٦(ألسـرة تشـو 

جرسا برونزياً  تترجِم  ٦٥م، ليست هذه اموعة املتكونة من .ق ٤٣٣الربونزية للمركيز يي لدويلة زنغ، هي وليدة قبل 
 ١٢بـل متتلـك    -أحد املنجزات اليت سجلتها االبتكارات العلمية يف الصني القدمية فحسب –" نوطتني اجلرس ذي"اىل 

 نوع من اآلالت " (قـو تشني"مقياس نغمة كاملة والوظيفة املمتازة يف االنتقال من  نغمة اىل أخرى أيضا، كما أن فـن
سنة باتت جوهرةً من اجلواهر يف كرت الفنون الصـينية   ٣٠٠٠الذي ورث منذ أسرة شانغ قبـل ) الوترية املعزوفة بالنقر

 )٣( .القدمية وصـارت ممثِّلـةً  للوراثـة املعنوية لإلنسان البشري
وجدير بالذكر أنه كان لكل اآلالت املوسيقية الصينية القدمية وظيفة مزدوجة، عملية وتعبريية، حيث أا كانت تستخدم 

هورها، مثل اجلرس احلجري، كما استخدمت بعض اآلالت املوسيقية الصينية القدميـة  كأدوات يف املعيشة والعمل عند ظ
إلعالن الوقت، وما يزال الـبعض يف   لنقل معلومات احلياة، وللخروج إىل احلرب، ودق األجراس لسحب العسكريني، أو

رتبطت اآلالت املوسيقية الصينية كتعبري عن احلب حىت اليوم، كما ا" كوشيان" األقليات القومية يستخدمون النفخ يف آلة
اجلرس املوسيقي املعدين املتطور عن اجلرس  االجتماعي، عندما استخدمت تكنولوجيا التعدين العالية فظهر القدمية باإلنتاج

 الوترية اليت تستخدم خيوط احلرير يف صنع أوتارها بتطور تربية دود القـز وحـل   احلجري، وظهرت اآلالت املوسيقية
 )٤(.الشرانق
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النفخية العمودية " كونغهو"وقد استوعب الفرد الصيين عدداً كبرياً من اآلالت املوسيقية األجنبية، فنجد املزمار األفقي وآلة 
ومزمـار  " يانغتشـن "، وقانون )م. ق ٢٠٦ –٢٢٠(عهد أسرة هان اللتني انتقلتا إىل الصني من املناطق الواقعة غرا يف

بعد إدخال حتسينات عليها بشكل متواصـل،  ) م. ق١٣٦٨ –١٦٤٤(مينغ  يف عهد أسرةاللذين انتقال إىل الصني" سونا"
هذا املضروبة والنفخية والوترية والنقرية،  ومن امللفت للنظر أن اآلالت الوترية املشدودة ظهرت متأخرة كثرياً عن اآلالت

وحفـالت الزفـاف والشـعائر اجلنائزيـة،     اآلالت املوسيقية التقليدية الصينية، يف العديد من األعياد، وقد استخدمت 
وتكونـت اآلالت  . واالحتفاالت باستقبال اآلهلة وأسواق املعابد، ويف املراسم اإلمرباطورية واحلكومية واألنشطة الدينيـة 

املوسيقية الصينية تبعاً موعات مؤتلفة من اآلالت املوسيقية وألساليب العزف املختلفة، مثل العزف املنفـرد، والعـزف   
   )١( :وفقاً ملواصفات العزف لكل آلة موسيقية، ميكن تقسيم اآلالت املوسيقية الصينية التقليدية إىلو.املزدوج واجلماعي

  اآلالت الوترية املشدودة .١
ومتتز بصوا اجلميل، والتعبريي، حيث أا جتمع بني مهارة العزف واملستوى الفين العايل، وتستخدم دائما يف العـزف  

  .ختلط واجلماعي الصغري والعزف املرافقاملنفرد وامل
وهي يف عدد أوتارها تتكون من وترين، وقليل منها ما يكون بأربعة أوتار، وتغطي جبلد الثعبان أو الغنم، والقليل منـها  

  .يستخدم اخلشب
  ).على شكل رأس اخليل(أرهو، جينغهو، تشونغهو، قاوهو، باو، ماتوتشني : من مناذجها آالت 

  فخيةاآلالت الن .٢
  : وهي تصنع من اخليزران أو اخلشب، وتتميز بنغماا الوافرة انطالقاً من مبدأ التصويت ،وتنقسم إىل ثالثة أنواع

 . يكون بإدخال اهلواء يف الفتحة، مثل مزمار شياو العمودي واملزمار األفقي: النوع األول -
 . وفيه مير اهلواء بشرحية صفارة، مثل سونا وقوانتسي: النوع الثاين -
  .ومير اهلواء فيه بلسان املزمار مثل شنغ وباوو: النوع الثالث -

  .، قوانتسي، باوو، سونا، شياو)مزمار(شنغ، لوشنغ، بايشنغ، هولوسي، دي : من مناذجها
  اآلالت النقرية .٣

ت املتآلفة وأداء تتميز اآلالت النقرية بصوا النافذ الواضح الرنان ذو اإليقاع القوي، وميكن عزف النغمة املزدوجة والنغما
  :   القفزات، ويكون العزفعليها إما  باألظفار الصناعية أو بريشة العازف، تنقسم إىل اآلالت النقرية إىل نوعني

 . اآلالت األفقية مثل تشنغ، وقوتشني، ويانغتشن -
  . اآلالت العمودية مثل بيبا، ويوان، ويوهتشني، وسانشيان، وليوتشني، ودونبورا -

  .بيبا، وتشنغ، ويانغتشني، وقوتشني، ودونبورا، ويوان، وليوتشني، وسانشيان، ويوهتشني: من مناذجها
  اآلالت املضروبة .٤

وهي آالت قوية اإليقاع، وميكن لكل جمموعة منها أن تقدم عرضاص مستقالً، وهي أيضاً تلعب دوراً هاماً يف إظهـار  
تستخدم مع اآلالت النفخية والوتريـة، ووفقـا ألحجـام     املوسيقى التصويرية وعقدة املسرحية التعبريية، وهذه اآلالت

  : الصوت ميكن أن تنقسم اآلالت املضروبة إىل
 .  مثل لوه الكبرية، لوه الصغرية، با، ينغلينغ: اآلالت النحاسية -
 .  مثل بان، بانغتسي، مويوي: اآلالت اخلشبية -
  .مثل قو الكبرية والصغرية، وشيانغجياوقو: اآلالت اجللدية -

  : كما ميكن أن تنقسم اآلالت املضروبة إىل
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 .قو الكبرية والصغرية، لوه الكبري والصغري، با الكبري والصغري، بان، وبانغ، ولينغ: نوع ذي صوت جهري ثابت، مثل -
  .بايقو، يوانلوه: نوع بدون صوت جهري ثابت، مثل -

الكوري، بينغلينغ، لوه الكبري، لوه الصـغري، بـا   من مناذجها، قو الكبرية، قو الصغرية، بايقو، شوقو، تونغقو، تشانغقو 
   .الكبري

  :   وفيما يلي شرح لتركيب هذه اآلالت املوسيقية الصينية التقليدية
  : اآلالت املوسيقية الوترية -أوالً 

سنة، يصنع عـوده   ١٠٠٠هو من أهم اآلالت الوترية املشدودة، ويرجع تارخيه إىل أكثر من : أرهو .١
دوق مصوت يصنع من اخليزران أو اخلشب ويغطى الصندوق  جبلد الثعبـان،  من اخلشب، وله صن

 .ويشد عليه وتران، ويعزف عليها بالقوس الذي يصنع من شعر ذيل اخليل، وله صوت لني ومجيل

وله صوت رنان وعال وبارز يف الفرقة املوسيقية، . من اآلالت املوسيقية املرافقة ألوبرا بكني:جينغهو .٢
يشبه األرهو، ولكن حجمها أصغر من أرهو، يصـنع  . العزف املرافق ألوبرا بكنييستخدم فقط يف 

سم، ويكـون طرفـه    ٥عوده وصندوقه املصوت من اخليزران، ويبلغ قطر الصندوق املصوت حنو 
 . مفتوح، والطرف اآلخر مغطى جبلد الثعبان

تطور عن آلة األرهو، يستخدم يف العزف اجلمـاعي أو  . يعترب من اآلالت الوترية املشدودة: تشونغهو  .٣
ينتمـي إىل اآلالت  . العزف املرافق لبعض األوبرات احمللية الصينية، قليال ما يستخدم يف العزف املنفرد

ه يف تركيبـه آلـة   املتوسطة النغمات ، وهو يعطي لعزف الفرقة املوسيقية صوتاً رخيماً وممتلئاً، ويشـب 
سم، تنقش على قمته دائما شكل رأس تنني  ٨٦األرهو، ولكنه أكرب منها حجماً قليالً، يبلغ طول عوده 

أو هالل، وصندوقه املصوت كبري نسبياً ومستدير، ويغطي جبلد الثعبان، وشكل الصندوق املصوت يف 
ويكـون  . سـم  ٧٥ويبلغ طول قوسه . بعض أنواعه مثمناً يف اجلزء األمامي ومستدير يف اجلزء اخللفي

 . درجات عن آلة األرهو ٥أو  ٤مدى صوته أوكتافان،ويضبط النغمة األساسية فيه بزيادة 
هي من اآلالت الوترية املشدودة، وتستخدم يف العزف املنفرد أو العزف املصاحب لألغاين :ماتوتشني   .٤

ويتميز صوا بأنه منخفض ومجيل، ومناسب للتعبري عن املشاعر العميقة والناعمة، وينقش على . الشعبية
 قمة عودها شكل رأس اخليل، ويكون إطار صندوقه املصوت خشيب، وعلى شكل السلم أو مربـع أو 

ويوجد ا وتران، ويتم ضبطها من الدرجة . مثمن، ويغطى وجه الصندوق املصوت جبلد اخليل أو البقر
  .  يصنع قوسها من شعر ذيل اخليل، وميكن عزف نغمة مزدوجة عليه. الرابعة

اآلالت الوترية املشدودة ذات الصوت اجلهري، وهي آلة موسـيقية رئيسـية ملوسـيقى     من: قاوهو  .٥
شبه األرهو، ولكن صندوقها املصوت أصغر من األرهو، وتضبط النغمة األساسـية فيـه   قوانغدونغ، ت

صوا قوي ورنان، وتوضع مشدودة بني الفخذين عند العزف، ويتم . درجة من األرهو ٥أو  ٤أعلى 
هلـا قاعـدة،   . التحكم يف الصوت بقوة شد الفخذين وتغطي الفخذ اليسرى نافذة صندوق الصوت

  . ل أسلوب عزف األرهو متاماوأسلوب عزفها مث
سنة، تستخدم كآلة للعـزف   ٣٠٠يعود تارخيها إىل أكثر من . الوترية املشدودة اآلالتمن : باو  .٦

املرافق يف األوبرات احمللية الشمالية، أو يف العزف املنفرد والعزف اجلماعي، يصنع عوده من اخلشب 
عدن وقوسه من شعر ذيل اخليل، ويتميـز  القوي وصندوقه املصوت من اخلشب،ويصنع وتراه من امل

بقوة صوت كبرية وعالية، وهو مناسب للتعبري عن األحلان احلماسية واملنطلقة، ينقسـم البـاو إىل    
  . ثالثة أنواع الصوت اجلهري واملتوسط واملتوسط األقل، ولكن يستخدم الباو ذو الصوت اجلهري أكثر

  اآلالت املوسيقية النفخية   -ثانياً 
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سنة، وهو عبارة عن أنبوب خيزراين نفخي، على قمته فتحة،  ٢٠٠٠انتشر شياو من أكثر من : شياو .١
منهم باجلهة األمامية، والسادسة باجلهة اخللفية، ويتميز صـوته   ٥فتحات،  ٦ينفخ فيه عموديا، وبه 

 .بالنعومة واحلزن
يف موسيقى الضرب والـنفخ  من اآلالت القدمية ذات اللسان، ويستخدم بصفة رئيسية : قوانتسي  .٢

منهم علـى   ٧فتحات،  ٨الشعبية واملوسيقى البوذية والطاوية، وهو عبارة عن أنبوب خشيب عليه 
  .الوجه األمامي، والثامنة بالوجه اخللفي، ويستـــخدم منه املتوسط واملنخفض الصوت

ة انتشـارا بالصـني،   انتشر يف منطقة شينجيانغ، وهو إحدى أكثر اآلالت املوسيقية الشعبي: سونا  .٣
ويستخدم يف العزف اجلماعي واملنفرد، والعزف املصاحب للمسرحية والرقص والغناء، ويعترب صوته 
قوي وجهري وعال، ويعرب عن الفرحة واحلماسة واجلالل وميكن استخدامه يف تقليد أصوات الطيور 

ى اجلهة األمامية منها عل ٧فتحات،  ٨واحلشرات، وهو عبارة عن أنبوب خشيب خمروطي الشكل 
واألخرى باخللف، تركب على قمة األنبوب اخلشيب أنبوب حناسي بقمته صـفري مصـنوع مـن    
القصب، وبطرفها األسفل مكرب صوت على شكل بوق، وينقسم السونا إىل ثالثـة أنـواع ذات   

  . الصوت جهري واملتوسط واملنخفض، وبه مفاتيح صوت لتوسيع مدى الصوت
قدم وأكثر وأهم اآلالت النفخية الشعبية بالصني، وظهر يف الفترة ما بني القـرن  من أ": ديتسي"مزمار   .٤

قبل امليالد، وصوت الديتسي رنان وواسع املدى، وقوته التعبريية متكنه من عـزف األحلـان    ١١و ١٧
املختلفة األساليب واملشاعر، ويستخدم يف العزف املنفرد واملختلط واجلماعي، وهو يصنع من اخليزران، 

  . فتحات للنغمات ٦فتحات هواء و ٤أو ٢ويعزف أفقيا، وعلى جسمه فتحة نفخ وفتحة غشاء ومن 
صـنعت يف  . سنة ٧٠٠٠من اآلالت املوسيقية النفخية القدمية، ويعود تارخيها إىل أكثر من : شيون .٥

اتمع البدائي يف . البداية لتقليد أصوات الطيور واحليوانات بغرض الصيد، مث حتولت إىل آلة موسيقية
كانت تسـتخدم بصـفة رئيسـية يف    . كان ا فتحة نفخ فقط ، مث أضيفت إليها فتحات الصوت

فتحات، و طور هيكلها الداخلي لزيادة قوة صـوا،   ٦موسيقى البالط يف العهود القدمية، وهي ا 
 ٢٦هـا  فتحات صوت إىل جانب فتحة نفخ، وميكن للعازف احملترف أن يعـزف علي  ٨ليصبح ا 

  .نغمة
من اآلالت النفخية ذات لسان واحد، وتصنع من أنبوب خيزراين، ويعـزف عليهـا أفقيـاً،    : باوو  .٦

أو (فتحة، وبقمتها ) أو الطرف األمين منها(يف أسفلها . سم ٦٠-٣٠يتراوح طوهلا ما بني . وعمودياً
فخ مستطيلة، يلصـق  على جدار األنبوب فتحة ن. عقدة خيزرانية أو سد خشيب) الطرف األيسر منها

درجة مع فتحـة الـنفخ،    ٤٥فتحات، عند العزف تأخذ زاوية  ٨عليها لسان، على جسم األنبوب 
صوا ضعيف، ومدى صوا ضيق، لكن صـوا  . ينقسم باوو إىل نوع بأنبوب واحد ونوع بأنبوبني

زف أحلانا عاطفيـة  تتميز بأا تع. رائع، تستخدم دائما يف العزف املصاحب للرقص أو العزف املنفرد
  .دائما أو أحلانا فخمة، وعند العزف اجلماعي يسهل أن يندمج صوا مع أصوات اآلالت األخرى

من اآلالت النفخية ذات اللسان، هلا صوت ناعم ومتناغم، يناسب عزف اللحن السلس : هولوسي  .٧
. اين الشعبية اجلبليةأو اللحن الراقص، ويستخدم يف العزف املنفرد أو اجلماعي، خاصة يف عزف األغ

 ٣لكن قوة صوته ضعيفة، وهي عبارة عن صندوق مصوت على شكل قرعة صغرية، تدخل فيهـا  
أنابيب خيزرانية خمتلفة الطول، ويف أسفل هذه األنابيب يركب لسان حناسي، على األنبوب األوسط 

ينما تضغط األصابع فتحات، ويقوم العازف بنفخ اهلواء من فتحة صغرية على قمة القرع، ب ٧األطول 
  .باألنبوب األوسطعلى فتحات الصوت 
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من اآلالت النفخية ذات اللسان، تتركب من ألسن حناسية على أسفل العديد من األنابيب اخليزرانية، وتدخل : شنغ  .٨
هذه األنابيب يف إناء خيزراين أو خشيب أو حناسي به فتحات نفخ، وعند النفخ تضغط األصابع الفتحـات بأسـفل   

نابيب لتحدث األلسن واهلواء داخل األنابيب رنينا معا، ويستخدم يف العزف املصاحب واجلمـاعي، ويف العـزف   األ
  . املنفرد كآلة موسيقية متميزة

  اآلالت املوسيقية النقرية  -ثالثاً 
، وتستخدم )م ٢٢٠-م.ق ٢٠٦(من اآلالت النقرية، تطورت من آلة بيبا يف عهد أسرة هان : يوان .١

تتكون مـن رأس وعـود وصـندوق    . دائما يف الفرق املوسيقية القومية ويف فرق األوبرات احمللية
أوتار والصندوق املصوت يأخذ شكل مستدير، يبدو وجهه وظهره مقوسا قليال، ا  ٤مصوت، ا 

عند العزف حترك أوتارها بريشة العازف، وهلا . نغمة متساوية ١٢صوتياً، ترتب وفقا لـموقعاً  ٢٤
أحجام منها يوان الكبرية واملتوسطة والصغرية، ولكن تستخدم الكبرية واملتوسـطة دائمـا،وتتميز   

  . وشاعري، وتستخدم يف العزف اجلماعيبصوت رخيم وناعم 
ويوجد منها . بية ألبناء قومية هان وبعض األقليات القوميةتعترب من اآلالت النقرية الشع: سانشيان  .٢

السانشيان الكبرية والصغرية، صوت الصغرية منها جلي واضح، أما صوت الكبرية منخفض وواسع 
وتستخدم هذه اآللة يف العزف املصاحب لبعض األوبرات الشعبية أو يف األهازيج واملساجالت .املدى

الصغرية بصفة رئيسية يف العزف اجلمـاعي مـع بعـض اآلالت     الشعبية، بينما تستخدم سانشيان
املوسيقية، وهي تتكون من عود وصندوق مصوت وأوتار وحمور وعتبة التنغيم، وعند العزف توضع 

على الفخذ، ومتسك اليد اليسرى ا وتضغط على األوتار، وتأخذ اليد اليمىن عتبة التنغيم أو تعزف باإلام والسبابة 
  . والوسطى

من اآلالت النقرية ذات صوت جلي ورخيم، وتستخدم يف العزف املصاحب للمسرحيات : يانغتشني .٣
واألوبرات احمللية، وتستخدم يف العزف اجلماعي واملنفرد أيضا، هلا صندوق مصوت مدرج، يصنع من 
اخلشب الصلب، على وجه اخلشب عدد من األوتار الفوالذية، توضع أفقيا مستوية علـى حاملـها،   

د العزف، تضرب مبضرب خيزراين ليحدث صوتاً جلياً ناعماً، ميكن عزف جمموعتني من األنغام وعن
  .فما فوق

من اآلالت النقرية اليت تستخدم يف العزف املنفرد واجلماعي واملصاحب، ظهرت قبل أكثر مـن  : بيبا .٤
لف، يشد سنة، وصندوقها املصوت على شكل نصف الكمثري، وينحين جزؤها األعلى إىل اخل ٢٠٠٠
أوتار، تضبط أنغامها حسب السلم املوسيقي الرباعي أو اخلماسي، حيملها العازف عموديا أمام  ٤عليها 

  . صدره، تضغط يده اليسرى األوتار وحترك اليد اليمىن األوتار
شكلها أفقي أو . سنة ٢٠٠٠هي إحدى اآلالت النقرية القدمية، يرجع تارخيها إىل أكثر من : كونغهو .٥

عمودي، شكلها اخلارجي قريب من شكل القيثار الغريب، لكن ا صفان من األوتار، يف كل صف 
وترا، صوا ناعم، ومدى صوا بعيد، قوا التعبريية قوية، وألن النغمات بالصـفني متشـاة،    ٣٦
لك تعادل هذه اآللة قيثارين، فيسهل عزف األحلان السريعة والتوافقية ا، وميكن عـزف اللحـن   لذ

  . الرئيسي واللحن املصاحب يف منطقة النغمات املتوسطة اجلميلة باليدين اليسرى واليمىن معا
الت سنة، كانت من أعظم اآل ٣٠٠٠هي أقدم آلة نقرية صينية، يعود تارخيها إىل أكثر من : قوتشني .٦

. سنة على األقل ١٥٠٠وقد دونت نوتة موسيقية هلذه اآللة منذ . املوسيقية مكانة يف العهود القدمية
حلن هلا  ٣٠٠٠تسجيال للنوتة املوسيقية آللة قوتشني، وانتشر أكثر من  ١٥٠توجد حاليا أكثر من 

ية من حيـث عـدد   نغمة توافقية، رمبا هي أكثر آلة موسيق ١٠٠حىت اليوم، آللة قوتشني أكثر من 
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  . النغمات التوافقية يف العامل
انتشرت كآلة للعزف املصاحب يف القرن الرابع قبل امليالد، وتستخدم . من اآلالت النقرية القدمية: تشنغ .٧

يف العزف املنفرد واملصاحب واجلماعي، صوا جلي ومجيل وسلس، ويصنع صندوقها املصوت علـى  
على وجهه املسطح، وتصنع أوتارها من اخليوط احلريريـة أو   شكل مستطيل من اخلشب، تشد األوتار

وتر، بكل وتر عمود صغري لتعديل طوله وتثبيت النغمة ١٦ -١٢يبلغ عددها من  . األسالك النحاسية
  . األعلى

هي من اآلالت النقرية لقومية قازاق، ويصنع صندوقها املصوت من اخلشب، شكلها مسطح : طنبور  .٨
قرعة، عودها رفيع وطويل، وا وتران، منغم رباعيا ومخاسيا، ميكـن عـزف   أو على شكل نصف 

النغمة املتآلفة ا، وعند العزف يضع العازف اآللة على صدره مائلة، حتملها اليد اليسرى وتضـغط  
  .األوتار، وحترك األوتار اليد اليمىن

العـزف املصـاحب     من اآلالت النقرية، ويعترب صوا جلـي ونـاعم، وتسـتخدم يف   : يويهتشني .٩
للمسرحيات واألهازيج واملناسبات الشعبية ويف العزف املنفرد واجلماعي، تتكون من صندوق مصوت 
خشيب على شكل مستدير، أو مثمن أو مسدس أحيانا ورأس وعنق وحمور وأوتار، طوهلا يتراوح ما بني 

ملها العازف على صدره سم، وتصنع أوتارها من اخليوط احلريرية، وعند العزف عليها، حي ٧٠و ٥٨
مائال، يده اليسرى حتملها وتضغط على األوتار، وحيرك بسبابة يده اليمىن أو يستخدم ريشة لتحريك 

  .األوتار، وتصنع الريشة من اخليزران أو قرن البقر أو العظم
م، .ق٧٧١ – ١٠٤٦وهي آلة نقرية قدمية ظهرت أول مرة يف أسرة تشو الغربية يف الفتـرة  : آلة بيان تشونغ  .١٠

 ٦٥سنة، وهى من فئة اجلرس، وتتكون من  ٣٥٠٠ظهرت آلة بيان تشونغ يف الصني يف أسرة شانغ امللكية قبل  كما
ومع تطور . أجراس خمتلفة األحجام تعلق على محالة خشبية، ولكل جرس نغمة مميزة، وكانت هلا ثالثة أجراس فقط

عزف املوسيقى يف القصور للحروب وتقدمي القرابني أو لقاء وكانت تستخدم دائما يف . العصور ازداد عدد أجراسها
  .األباطرة بالوزراء

  
  
  

ويف العصر احلديث اكتشف الكثري من آالت بيان تشونغ القدمية . كما كانت خاصة بطبقة النبالء، وهى رمز النبل والقوة
املوسيقى الصـينية القدميـة والكـثري مـن     كلمة ترتبط بنظام  ٢٨٠٠يف القبور االمرباطورية، منحوت عليها أكثر من 

   . املصطلحات املوسيقية القدمية
  اآلآلت املوسيقية املضروبة  -رابعاً 

من اآلالت املضروبة، له إطار خشيب دائري، ويغطي وجهه جبلد الغنم، وداخل اإلطار يوجـد  : الدف .١
أصابع اليدين وجـه الـدف   العديد من احللقات احلديدية، وعند العزف متسك اليدان بأطرافه لتضرب 

تستخدم يف النغمات القوية، وعندما يضـرب  " دونغ"بالتناوب، وعندما يضرب على قلبه حمدثاً صوت 
تستخدم يف النغمات اخلفيفة، وميكن حتريكه لتصدر احللقـات احلديديـة   " دا"على طرفه حمدثاً صوت 

  .ء والرقصصوتا، ويستخدم يف العزف اجلماعي والعزف املصاحب خاصة يف الغنا
طبول بترتيب من الكبري إىل  ٦-٥باي قو عبارة عن جمموعة مكونة من : )باي قو(جمموعة الطبول  .٢

حتدث أصواتا . الصغري، ومن الصوت املنخفض إىل الصوت املرتفع، تثبت على حامل حديدي خاص
 ٥-٤خمتلفة من وجهي كل طبلة، وبكل وجه جهاز لتعديل النغمات، وميكـن تعـديل الصـوت    
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بسبب تغريات ارتفاع النغمات ونوعيتها وقوا، وتعرب باي قو عن الفرحة واحلماسة، وتستخدم دائمـا يف  . درجات
    .العزف اجلماعي الكبري وموسيقى الطبول

هو نوع من اآلالت املوسيقية املضروبة الذي يستخدم دائما يف العـزف، ويف  : )دا قو(الطبل الكبري  .٣
 ويغطي جبلد البقر، وتوضع الطبلة على حامل، وتضـرب مبضـربني   موسيقى املسرحية، إطاره خشيب

خشبيني، وحتدث طبقات الصوت املختلفة من قلب وجه الطبلة إىل أطرافه، فتكون األصوات عند قلب 
  . الطبلة منخفضة، مث ترتفع تدرجيياً إىل أطرافها، وميكن الضرب عليها بأساليب خمتلفة

سنة، وتتجاوز إمجايل عدد الطبول النحاسية اليت حيتفظ ٢٠٠٠من  ظهرت قبل أكثر: الطبلة النحاسية .٤
 ٥٠طبال، وهي تصنع من النحاس كلية، ويكون قطر وجهها حنو  ١٤٠٠ا يف خمتلف املناطق الصينية 

سم، جموفة وبدون وجه آخر، على جانبيها أذنان حناسيتان، صوا منخفض  ٣٠سم، وارتفاعها حنو 
  .وقوي

من اآلالت املوسيقية املضروبة الـيت تصـدر أجسـامها صـوتا،     : )مو يوي(السمكة اخلشبية  .٥
واستخدمت يف البداية يف العزف املصاحب لألغاين البوذية، مث انتقلت إىل عامة الشعب، وهـي  

سم، وهي جموفة، وعند  ١٥-٥تصنع من اخلشب، شكلها مستدير أو مستطيل، ويبلغ ارتفاعها 
تحدث نغمات واضحة وقويـة اإليقاعـات، وتسـتخدم    العزف تضرب مبطرقة صغرية خشبية ف

  .جمموعة منها باختالف األحجام وطبقات النغمات معا أثناء العزف
من اآلالت املضروبة الشعبية، وهي عبارة عن شرحية مستديرة حناسية، يف وسطها نتوء على شكل نصف كـرة،  : با  .٦

عصما اليدين بالسري اجلليـدي أو  ، وعند العزف تلف حول م"با"وتكون الشرحيتان وحدة واحدة لـ
، لتضرب الشرحيتان بعضـهما  "با"، ومتسك األصابع اخلمس بالـ "با"القماش احلريري املربوط على 

طبقة نغمات ثابتة،وهي تستخدم دائما يف العزف اجلماعي أو " با"بعضا حلدوث الصوت، وليس بالـ 
الكبرية والصغرية حسب حجمها،  " با"الـ ويوجد منها . العزف املصاحب للمسرحية والرقص والغناء

  .ويكون صوت الكبرية جلي وقوي، وصوت الصغرية خفيف وواضح
من اآلالت املضروبة، شكلها مثل قوائم الفيل، جسمها خشيب، يبلـغ ارتفـاع   : )شيانغ جياو قو(طبلة قائمة الفيل   .٧

متر،اجلزء العلوي هلا غلـيظ ، واجلـزء    ٥,٠متر، والصغرية منه حنو  ٥,١الكبرية منها حنو الطبلة 
تعلق مائلة علـى كتـف   . السفلي رفيع، وتبدو على شكل بوق، يغطي جزؤها األعلى جبلد الغنم

  .العازف عند العرض، ويضرا بيديه، وتكون أصواا منخفضة وعميقة، وتستخدم يف الرقص
باحثة من العثور على صور هلا ولكن وجب اإلشـارة  كما توجد جمموعة من اآلالت املوسيقية القدمية ولكن مل تتمكن ال

  : إليها وهي 
  : آالت النفخ -أوالً

وتعين الفلوت العظمي، وهي نوع من آالت النفخ ظهرت يف العهد السحيق، ويصـل تارخيهـا إيل عـام     : قو دي .١
ـ    ٧م، وكانت تصنع من عظام طائر الكركي، وهلا .ق٧٨٠٠ –٩٠٠٠  ٧ثقوب لعزف السـلم املوسـيقي ذو الـ
  . درجات

د أنواع البامبو، ولـه  ، وهو مصنع من أجو)م.ق ٢٢١-٤٠٣(وهي نوع من الفلوت، ظهر يف الفترة من : دي تشو .٢
  : نوعان
  .وهو طويل اجلسم ومسيك اجلذع يسترسل صوتا يجا ورخيما" تشيو دي" �
 .سم فقط ، ويصدر صوت جهوري وعايل ٤٠هو أقصر وأحنف من األول، ويبلغ طوله حوايل " بانغ دي" �

 ٩أو  ٨أو اخلشب، وله سم، ومصنوع من البامبو  ٢٤اىل  ١٨آلة نفخ  ذات لسان،يبلغ طول أنبوبه من : قوان زي .٣
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ثقوب لتضغط عليها األنامل، ويصدر احلجم الكبري منه صوتاً عميقاً وشجياً، بينما يصدر احلجم الصغري منه  صـوتاً  
  .  واضحاً

سم، وتتمكن مـن إنتـاج    ٣٠من آالت النفخ الشائعة يف معابد الالما، وهي تصنع من الربونز، طوهلا : تونغ تشني .٤
 .واألجش واملفعم باهليبة والوقار، وتستخدم بصفة رئيسية يف  املراسم الدينية والطقوسيةالصوت املـدوي 

ويبلـغ طولـه   . وتصنع من الربونز يف أغلب األحيان من آالت النفخ الشائعة االستعمال يف معابد الالما،: قانغ دونغ .٥
  .والطقوسسم وينتج صوتاً جهورياً ومهيباً، ويستخدم يف احملافل الدينية  ٤٥حوال 

سم، مع استخدام قرع كصندوق مصوت، وله ثقب للنفخ على اجلانـب   ٣٠من آالت النفخ ويبلغ طوله : هولوسي .٦
الرقيق من القرع، وثالثة أنابيب من البامبو خيتلف طوهلا مع لسان املزمار تدخل يف قاع القرع، ويستخدم يف العـزف  

 .املنفرد واجلماعي
 اآلالت املضروبة  –ثانياً 

كانت توجد عادةَ صينيةَ  قدمية وهي دفن : والعيب األكروبات التماثيل الصلصالية من العازفني املوسيقيني والراقصات
  . التماثيل الصلصالية من العازفني والراقصات ملصاحبة املوتى، وكانت تستخدم لضرب الطبول وعرض األغاين

   اآلالت النقرية  –ثالثاً 
قرية احلجرية، ظهرت يف العصر احلجري السحيق ومل تكُن شائعة إال يف حـوض النـهر   من اآلالت الن: بيان تشينغ .١

جرسا، ويبلغ طول اآللة ما بني  ٣٢األصفر قدمياً، وهي عبارة عن جمموعة من األجراس احلجرية الصفائحية، وعددها 
  . سم   ٦,٨٢  - ٥,٧٤

عام، مستطيلة الشكل وعليها  ٣٠٠٠هي من اآلالت املوسيقية اليت تعزف بالنقر، ظهرت ألول مرة منذ اكثرمن : سه .٢
 . ومصنعة من اخلشب. وترا ٢٥ - ٢٣من 

عند عزف هذا الطبل ميكن احلصول . سم  ٣٢ - ٢٢نوع من آالت النقر، وهي طبول يتراوح  قطرها من : تانغ قو  .٣
وهو يستخدم لألداء اجلماعي . أو وسطه، أو عـن طريق التحكم يف قوة الضربات على الصوت بواسطة ضرب حافته

  .الفولكلوري، واملصاحب لألوبرات احمللية أو يف فرقة الطبول يف املناسبات واألعياد
سـم ويغطى كـال مـن     ٣٤نوع من آالت النقر، اسطواين الشكل ومسكه طفيف يف الوسط ، يبلغ طوله : ياو قو .٤

وبينما تبـدأ  . ومثة حلقتان حديديتان يتم تثبيتهما على بدن الطبل لربط خصر العازف باحلزام. لد احليواينالطرفني باجل
 .الرقصات، يضرب العازف الطبل يف ايقاعات مسجعة مبطرقتني خشبيتني يف كلتا يديه اليسرى واليمىن

اخلشـيب،  " تاو قـو " مثبتتان على بدن من آالت النقر الصغرية احلجم، وهناك قرطتان على كل من الطرفني: تاو قو .٥
يستعمل لعزف املوسـيقى   وكان. ويصدر الصوت بواسطة تدحرج املقبض ليجعل من هاتني القرطتني تضربان الطبل

  . الطقوسية على البالط اإلمرباطوري يف قدمي الزمان
قاعا إىل قاع معـا لريبـط    نوع من آالت النقر، وجتويفها مصنوع من مادة طاسيتية الشكل يتم وضعهما: دا ما قو .٦

وجلد الطبل مصنوع . بعضهما باآلخر، وهذه املادة مصنوع بعضها من مججمة اإلنسان، أو اخلشب الصلب أو العاج
  .من اجللد احليواين وتستعمل  يف تالوة الكتب الدينية يف معابد الالما

. بورنيش اللك  األسود أو األمحر من آالت النقر، جسمه منبسط وقصري، مصنوع من اخلشب الصلب ومطلي: شو قو .٧
يوضع على حامل من البامبو، وهو يعترب آلة  سم، وحني ضربه ٢٥وجلد الطبل مصنوع من جلد البقرة وقطره حوايل 

  ).الفن الفولكلوري يف مشايل الصني" (داقوشو"موسيقية رئيسية لعزف موسيقى الراب 
وصغري وجلد الطبل مصنوع من جلد احليوان السميك، ويضرب  من آالت النقر العالية النغمة، جسمه قصري: بان قو .٨

  .بعودين أو قصبتني من البامبو ، وهو يعزف ملصاحبة احلركات والوقفات للممثلني
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نوع من آالت النقر له إطار ذو مثاين ضلوع، وشكله صغري ورقيق، وجلد الطبل مصنوعة من اجللد : با جياو قو .٩
  . الضرب اخلفيف أو باهلزاحليواين، وميكن عزف هذا الطبل ب

سم، ويغطي سطحه األعلى باجللد  ٤٠، وله إطار خشيب مستدير قطره )طبل اليد"(شو قو"يسمى أيضا بـ : دا بو .١٠
احليواين، وهناك عدد من احللقات احلديدية مثبتة إىل اجلدار الداخلي لإلطار، وينتج النغمات ز الطبل أو قرعه أو 

  .يستعمل ملصاحبة الغناء والرقص أو كجزء من األداء اجلماعيزه وقرعه يف آن واحد، و
جسمه منبسط وإطاره إما مستدير أو مثاين الضلوع،  وله عدد من الصنوج الصغرية تثبت علي  اإلطار : لينغ قو .١١

  .ويستعمل يف أغلبية األحيان ملصاحبة الغناء والرقص أو ألعاب األطفال
بأن ميسك العازف  ساباي بيده اليمىن و يهزه أو يضرب به ضرباً خفيفاً  نوع من آلة النقر، ويعزف عليه: ساباي .١٢

  .ويستعمل عادة يف  مصاحبة الرقص. على يده اليسرى، وكتفه أو سائر أجزاء جسمه
سم ، ويصنع من خشب التوت أو ١٦و٧نوع من آلة النقر اخلشبية، وقطره متوسط احلجم، يتراوح بني: مويوي .١٣

ويستعمل . وتفتح فتحة يف وسط رأسه" املعدة"شكل يشبه سلحفاة، ويوجد جتويف يفخشب التون الصيين على 
  .على نطاق واسع لألداء اجلماعي الفولكلوري

سنة، وله شكل مستدير مع سطح حمدب، ويصدر  ٢٠٠٠نوع من آالت النقر الربونزية الصنع، تارخيها يفوق : لو .١٤
ى نطاق واسع يف املهرجانات وأوركسترا األوبرا خللق صوت صاخب حينما يضرب سطحه باملطرقة، ويستعمل عل

  . جو مفعم باإلثارة والتشجيع أو إلعالن فاصل أو لتسارع احلركات أو احتدام وتوتر األجواء يف األوبرات احمللية
. سم، ويف وسطها جوء ناتئ ٣٥ - ٢٠من آالت النقر الربونزية الصنع، وهي مستديرة الشكل قطرها ما بني : بو .١٥

تضرب بعضهما بعضاً، فينتج صوتاً صاخباً، وضجيجاً واضحاً، وتستعمل لألداء اجلماعي . كل طاقم قطعتانويف 
  .الفولكلوري أو ملصاحبة األوبرات احمللية أو الغناء والرقص

هاتني  تتكون من صفيحتني حديديتني علي شكل نصف دائرة، ويصدر الصوت عن طريق إمساك: يل هوا بيان .١٦
دتني بني األصبعني من اليد اليسرى وتضرب بعضهما بعضاً، ويستعمل ألداء الدور املصاحب لسرد الصفيحتني احلدي

  .قصة يل هوا قو، شاندونغ كوايشو، وبكني تشني شو وغريها من الفنون الشعبية
سم،  ٢٧نوع من آالت النقر، ويتألف من ثالث خمشخشات تصنع من اخلشب الصلب، وطوهلا حوايل : باي بان .١٧

العازف املخشخشات العليا والوسطى املرتبطة إحدامها باألخري لضرب السفلى، وهو يستعمل على نطاق يستعمل 
  .واسع يف األداء اجلماعي الفولكلوري أو ملصاحبة األوبرات احمللية

صنوج صغرية،  ١٠عام، يتألف من ١٠٠٠نوع من آالت النقر الربونزية الصنع، يرجع تارخيها إىل أكثر من: يوين لو .١٨
لقة على حامل خشيب باحلبال الرقيقة، تضرب باملطرقة، وتصدر أصواتا رنانة ويستعمل يف أداء الطقوس الدينية، مع

  .واألداء اجلماعي
سم، وجسمه جرسي الشكل وله لسان ٢٠نوع من آالت النقر الربونزية الصنع، يبلغ ارتفاعه حوايل: جني قانغ لينغ .١٩

  .ترتيلة الالما أو املوسيقى البوذيةبرونزي معلق داخل اجلرس، ويستعمل يف 
  اآلالت الوترية  –رابعاً 

  .أوتار  ١٠عام، وا  ٣٠٠٠هي آلة وترية تعزف بالنقر، يرجع تارخيها إىل أكثر من : أوتار ١٠تشني مع  .١
أوتار مع  ٤سم، ويصنع من اخلشب، وله  ٨٨من اآلالت الوترية اليت تعزف بالقوس، ويبلغ طوله حوايل : سي هو .٢

  .ين لنفس النغمة، ويصاحب الراب الشعيب، والغناء والرقص الفولكلوري، باإلضافة اىل مصاحبة األوبرات احملليةوتر
  . األغاين احمللية وموسيقى الرقص آلة وترية تعزف بالقوس، وجسمها مصنوع من اخلشب وتعزف ملصاحبة: أجييك .٣
رهو، وهي تصدر نغمات جشة وعميقةً، وتستعمل آلة وترية تعزف بالقوس، تركيبها يشبه تركيب آلة األ: دي هو .٤

  . لعزف األداء اجلماعي للموسيقى القومية التقليدية
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من " يب با"من اآلالت الوترية املعزوفة بالنقر والصغرية احلجم وتستعمل ملصاحبة أوبرا ليو تشني احمللية تشبه  : ليو تشني .٥
  . حيث الشكل والتركيب والعزف، هلا ثالثة أوتار

آلة وترية تعزف بالنقر، مصنوعة من اخلشب وصندوقها من األمام مغطى بقطعة من اجللد احليواين، ويبلغ طوهلا  :راواب .٦
وتستعمل للعزف املنفرد،  مشطاً مربوطاً باألوتار احلريرية، ٢٨أوتار، وعلى عودها  ٦-٤سم مع وتر رئيسي و ١٣٠

  .واألداء اجلماعي
سم، وتصنع من اخلشب وا وترين مصنوعة من أمعاء  ٩٠- ٨٠بلغ طوهلا بني آلة وترية تعزف بالنقر، وي: دونغ بوال .٧

  . مشطاً مربوطاً باألوتار ١١ -  ٨اخلروف وعلى عودها 
عام، جسمها مصنوع من اخلشب، وعند عزفها،  ٣٠٠٠هي آلة وترية تعزف بالنقر، ظهرت من أكثر من : تشني .٨

  .ل على نغمة بينما تنقر األوتار باليد اليمىنتوضع على طاولة وتضغط اليد اليسرى األوتار للحصو
سم، وجسمه مصنوع من اخلشب وعوده  ٨٥نوع من اآلالت الوترية اليت تعزف بالنقر، ويبلغ طوله : تشني تشني .٩

أربعة أوتار ويعزف بإمساك اآللة باليد  نغمة ترتيباً متوسطاً، وله وتران أو ١٢مشطاً ترتب علي أساس  ٢١رقيق، به 
باليد اليمىن، وكان يستعمل لعزف موسيقى قوانغدونــغ، واآلن ) زجنري(وتنقر األوتار بقطعة من األداة اليسرى 

  .يستعمل ملصاحبة األوبرا احمللية أو لكونه جزءا من األداء اجلماعي التقليدي
 :أحلان املوسيقى الصينية التقليدية

  : وتنقسم أحلان املوسيقى الصينية التقليدية إىل
 .املنفردة حيث أن لكل حلن منفرد مقام مستقلاألحلان  -
 . جمموعة األحلان وترتبط بعدة مقامات لألحلان ومقطوعة موسيقية مستقلة -

لألحلان املوسيقية الصينية التقليدية أمساء حسب موضوعاا، حيث أن بعض األمساء ذات عالقة مبضمون األحلان، كما أن 
  .وسيقىوبعضها اآلخر ليست له عالقة مبضامني امل

منذ العصر احلديث قام العاملون يف قطاع املوسيقى بالتنظيم والترتيب واملعاجلة والتغيري لألحلان التقليدية باستمرار، ممـا  
إىل جانب ذلك حقق اإلصالح املوسيقي مثارا . جعلها أمجل وأفضل، ويف نفس الوقت ظهرت الكثري من األعمال اجلديدة

قية الصينية احلديثة تقدما كبريا يف توحيد اتساق النغمات وحتسني نوعيتها وزيادة قوا باستمرار، وحققت اآلالت املوسي
وتسهيل تغيري األحلان وتعزيز النغمات املنخفضة، وظهر يف العصر احلديث العزف اجلماعي ألوركسترا اآلالت املوسيقية 

  .تطورا جديدا من حيث املضمون والشكل التقليدية الكبرية، مما جعل موسيقى اآلالت املوسيقية التقليدية تشهد
  أنواع األحلان املوسيقية التقليدية الصينية

  : من حيث التقليد -أوالً 
هي ترمجة لآلالت الوترية الـيت  " سي"واملقصود ا موسيقى اآلالت التقليدية الوترية حيث أن  ":سي تشو"موسيقى  .١

تكـون آلـة   " سي تشو"وهنا موسيقى . اآلالت النفخية" وتش"تشمل اآلالت الوترية النقرية واملشدودة، ويقصد بـ
موسيقية واحدة أو آلتان من اآلالت الوترية والنفخية نواة للفرقة املوسيقية، متعاونة مـع اآلالت الوتريـة والنفخيـة    

ع اتساق بالدقة والنعومة واخلفية، م" سي تشو"وتتميز موسيقى . األخرى واآلالت النقرية املشدودة يف العزف اجلماعي
  .األصوات بشكل قوي

واملقصود ا العزف اجلماعي الذي تكون فيه اآلالت الوترية عنصراً رئيسياً، وهـي تتميـز    ":شيان سوه"موسيقى  .٢
  .باجلمال والعاطفية والبساطة وتكون مناسبة للعرض داخل القاعات

بية اليت تتكون من اآلالت النفخيـة  ويقصد ا العزف اجلماعي لآلالت املوسيقية الشع  ":تشوي دا يويه"موسيقى  .٣
والوترية أو من اآلالت النفخية وحدها، وهي تتميز بالقوة وتكون مناسبة للعرض يف اهلواء الطلق للتعبري عن مشـاعر  

  .احلماسة والفرحة
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ـ ": لوه قو"موسيقى  .٤ ي واملقصود ا العزف اجلماعي ملوسيقى الصنوج والطبول، وتتميز هذه املوسيقى باللون النغم
  .الوافر واإليقاع القوي، وتكون مناسبة للتعبري عن مشاهد االزدهار والفرح والنشاط، وتعرض يف اهلواء الطلق دائما

  : وفقاً ملفهوم تنويع اآلالت املوسيقية احلديث –ثانياً 
شنغ وتشترك فيها كل من آالت ت. سنة بالصني ٢٠٠٠تطورت بدرجة عالية قبل أكثر من  :موسيقى العزف املنفرد .١

وكونغهو ويوان وتشنغ وشياو ودي ولوقوان، وغريها من اآلالت املوسيقية تستخدم كآالت موسيقية للعزف املنفرد 
يف التاريخ، وال يوجد مثة فرق واضح ألحلان العزف املنفرد والعزف اجلماعي، مبعين أن أي حلن ميكن عرضه بالعزف 

ي، شهدت أحلان العزف املنفرد لآلالت املوسيقية الصينية التقليدية ويف منتصف القرن املاض. املنفرد أو العزف اجلماعي
تطوراً سريعاً، وظهرت جمموعة كبرية من األحلان اجلديدة املقتبسة من األحلان القدمية للعزف املنفرد، ويف نفس الوقت 

الت املوسيقية املختلفة ارتفع مستوى الفن التعبريي للعزف املنفرد باستمرار، وظهر متخصصون يف العزف املنفرد باآل
  .بال انقطاع

. كانت يف املاضي تعتمد على عزف اآلالت املوسيقية الشعبية ومرتبطة بالعادات والتقاليد :موسيقى العزف اجلماعي .٢
حيث أن العزف اجلماعي عملي أكثر، فيستخدم دائماً يف األعياد ومناسبات الزفاف والشعائر اجلنائزية واستقبال اآلهلة 

  .قات وغريها من املناسبات اجلماهريية وامللكية واحلكومية والطقوس الدينيةواملساب
وتعين اللحن الذي جيمع قسمني للصوت وأكثر، حيث يعزف العازف الواحد قسماً صوتياً  :موسيقى العزف املختلط .٣

  .واحداً فقط ، واألحلان احلديثة تتميز خبصائص العزف املختلط
يقصد ا املوسيقى اليت تطورت يف العصر احلديث وتعرض بالعزف اجلماعي لفرقـة   :موسيقى األوركسترا التقليدية .٤

عازفاً، ومن اآلالت النفخية واملضروبة والنقرية  ٣٠هي تتكون فيها الفرقة من أكثر من . األوركسترا الشاملة احلديثة
فضة الكاملة، فيمكنها أن تعـزف  واملشدودة، ولكل منها جمموعة من اآلالت ذات النغمات العالية واملتوسطة واملنخ

 .عدداً من األقسام الصوتية
  :ومن خالل هذا العرض والتحليل للحضارتني تبني اآليت 

الصينيون واملصريون كانوا يعتقدون أن املوسيقى ما هي إال من نظم اآلهلة وأا خلقت من أجل عبادم وخدمـة   .١
 . طقوسهم الدينية

اتفقت تقاليد احلضارتني يف البعد عن كل ما يتنايف مع أصول وتقاليد وقيم الشعب للخروج بأفضل طريقة ملمارسة  .٢
 .  املوسيقى

اتفقت أيضاً فلسفة احلضارة الصينية مع فلسفة احلضارة املصرية القدمية يف الربط بني علم املوسيقى وعلم الفلـك،   .٣
وافق بني الكواكب وحركة النجوم واألجرام السماوية واألرض وتعاقب حيث أن كل منهما بنيت موسيقاها على الت

  . الفصول
كما كان الكهنة القائمني على الشعائر والطقوس الدينية والعبادات يف احلضارتني، يقومون بدور املنقح لكل ما هو  .٤

يراقبون نصوص األغاين جديد وما جيب أن يتعلمه األطفال والشباب والكبار، حيث كانوا ينتقون املوسيقى جيدا و
  مع استبعاد ما ال يليق بتقاليدهم وعادام 

وقد كان السلم املوسيقى اخلماسي الدرجات مستخدماً يف احلضارة الصينية ويف احلضارة املصرية القدمية يف عهـد   .٥
 . الدولة املصرية القدمية والوسطى، مث استخدم يف احلضارتني السلم املوسيقي السباعي الدرجات

مر السلم السباعي الدرجات يف احلضارة املصرية القدمية حىت اآلن، وندر استخدام السلم اخلماسي، على العكس است .٦
 .من احلضارة الصينية اليت استمرت تستخدم السلم اخلماسي حىت اليوم

يها اسم الدرجة األوىل وقد أطلق عل: أطلق الصينيون على درجات السلم اخلماسي أمساء معينة حسب أمهيتها فنجد .٧
اإلمرباطور نظراً لكوا الدرجة األساسية يف السلم اخلماسي، والدرجة الثانية أطلق عليها اسم الوزير حيث أا تلي 
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الدرجة األوىل يف األمهية، والدرجة الثالثة أطلق عليه اسم الشعب حيث أا تتوسط الدرجات اخلمس مـن السـلم   
  .ون الدولة، أما الدرجة اخلامسة أطلق عليها األشياء املاديةاملوسيقي، والدرجة الرابعة أطلق عليها شئ

أطلق املصريون القدماء على درجات السلم اخلماسي أمساء الكواكب اخلمسة ، مث زادوا عليها أمساء باقي الكواكب  .٨
 .األخرى لتصبح سبعة درجات بأمساء الكواكب السبعة املمثلة للسلم السباعي

جتمع يف تكوينها درجات كاملة وأنصـاف  المل املوسيقية يسمى السلم اإلثىن عشر استخدم الصينيون نوع من الس .٩
اموعة األوىل وتضم ستة أصوات من الدرجات الكاملة ويطلق : درجات، وقد قسموا هذه األصوات إىل جمموعتني

وات األخـرى مـن   ، ألن الدرجات الكاملة متثل الشمس والرجل، واموعة الثانية وتضم الستة أص)ذكراً(عليها 
ألا درجاا متثل األشياء الغري كاملة، واليت ال ميكن ان تسـتقل بنفسـها   ) أنثي(أنصاف الدرجات ويطلق عليها 

  . كالقمر واملرأة، وقد رمزوا هلذا السلم حسب عدد الشهور إثنا عشر شهراً
يقية القدمية كانت تستخدم لنقل وتبادل وقد اتفقت احلضارتني املصرية القدمية والصينية يف أن بعض من اآلالت املوس .١٠

املعلومات احلياتية، كاخلروج للحرب، ودق األجراس عند سحب العسكريني من امليدان ، أو لإلعالن عن وقت ما، 
 . ويف مصاحبتها للطقوس الدينية واالحتفاالت القومية

ملنفرد واملزدوج واجلماعي، أما مفهـوم  كان مفهوم تكوين الفرق املوسيقية يف احلضارة الصينية قائماً على العزف ا .١١
املغين هو العنصر األساسي، وهو القائد للفرقة  تكوين الفرق املوسيقية يف احلضارة املصرية القدمية فكان يقوم على أن

املوسيقية، وكان يصفق بيديه على الوحدة الزمنية، ويلوح أحياناً يف اهلواء حسب خطوات االنتقـاالت اللحنيـة   
ملغناة، كأمنا يقود بذلك زمالؤه العازفني على اآلالت األخرى، إىل جانب تعبريه عن إحساسه وانفعالـه  للمقطوعة ا

  )٥.(عازف الناي) + الصنج ( عازف اجلنك + املغين : وتأثره باللحن الذي يؤديه، وكانت الفرقة تتكون من
تصفيق على زمن الوحدة الزمنية ، واإلشارة ما زال يستخدم األسلوب املصري القدمي يف مصاحبة الفرقة املوسيقية بال .١٢

يف اهلواء باإلنتقاالت اللحنية للمقطوعة املغناة، حىت اآلن يف تدريس املوسيقى والغناء خصوصاً لألطفال، كأسلوب 
حديث يف التربية املوسيقية، وهو يعترب فن كتابة ورسم املوسيقى يف اهلواء حيث أن كل نغمة من درجات السـلم  

 .ا حركة ووضع خاص باليد يتشكل ليبينها ويوضحهااملوسيقى هل
 –ماتوشـني   –تشـونغهو   –جينغهـو   –آرهو (اتسمت اآلالت الوترية الصينية ويطلق عليها أيضاص املشدودة  .١٣

يف الشكل العام وأسلوب العزف عليها مع اختالف األحجام وخامات التصنيع، بينمـا اتسـمت   ) باو -قاوهو
القدمية بالتنوع يف الشكل واحلجم واسلوب العزف عليها وخامات تصنيعها فنجـد هـذا   اآلالت الوترية املصرية 

 ).اجلنك بأنواعه –الكنارة  –ذو الرقبة الطويلة  -العود ذو الرقبة القصرية (واضحاً يف آالت 
مع آلة الناي املصرية القدمية القصرية يف الشكل ويف طريقـة  ) باوو –ديتسي  –شياو (اتفقت آالت النفخ الصينية  .١٤

 – ٢فتحات عن الناى املصري الذي تتراوح فتحاته من بني   ٨ – ٤العزف، إال أا زادت يف عدد الفتحات من 
 . فتحات ٤

فتحـات   ٨يف الشكل وطريقة العزف، ولكنها امتازت بوجـوت   الصينية مع آلة البوق املصرية) سونا(اتفقت آلة  .١٥
 . للعزف عليها أما البوق املصرية ال يوجد ا فتحات على اإلطالق

، )شـيون (ذات الريشـة،  ) قوانتسـي (يوجد آالت نفخ صينية ال يوجد نظري هلا يف آالت النفخ املصرية مثـل   .١٦
 ). هولوسي(

املزمار املزدوج املصري يف فكرة تزاوج االنابيب، ولكن املزمار املزدوج  الصينية تشبه) شنغ(ميكن أن نقول أن آلة  .١٧
 .   املصري له أنبوبتان فقط ، أما شنغ ا العديد من األنابيب ذات األلسنة

تعترب اآلالت املضروبة يف احلضارة الصينية هي املقابلة لآلالت اإليقاعية يف احلضارة املصرية القدمية، وقد اشـتركت   .١٨
نواعها وأشكاهلا وأحجامها احلضارتني يف آالت الدفوف والطبول، وبا الصينية مقابل الكاسات املصرية، باختالف أ

 . ومواد تصنيعها
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ال يوجد مثيل للسمكة اخلشبية الصينية يف احلضارة املصرية القدمية، وال يوجد مثيـل للمصـفقات والشـخاليل     .١٩
 . والسيستروم املصرية يف احلضارة الصينية

 . الصينية األجراس املصرية القدمية واليت تستخدم بكثرة يف الكنائس حالياً)بيان تشونغ(وتشبه آلة  .٢٠
ميكن أن نقول أن اآلالت النقرية يف احلضارة الصينية هي جزء من اآلالت الوترية املصرية القدمية ولكن من املرجح   .٢١

بالنقر على األوتار وليست بالقوس يف اآلالت الوترية  أن يكون الصينيون أطلقوا عليها هذا اإلسم نظراً ألا تعزف
 . املشدودة الصينية

الصينية آالت العود املصرية القدمية بـاختالف الشـكل   ) طنبور -بيبا  –سانشيان  –يوان (وتشبه اآلالت النقرية  .٢٢
الصينية فهـي  ) كونغهو( ة الصينية  آلة القانون العريب، أما آل)يانغتشني ، تشنغ ( واحلجم، بينما تشبه كل من آليت 

 . آلة اجلنك املصرية القدمية
أحلان املوسيقى الصينية بأن لكل حلن منفرد مقام مستقل، األحلان وترتبط بعدة مقامات، وأن كل مقطوعة اتسمت  .٢٣

 لألحلان املوسيقية الصينية أمساء حسب موضوعاا، وهلا عالقة مبضمون األحلان، وبعضهاكما أن موسيقية مستقلة، 
األحلان املوسيقية املصرية القدمية يف عصر الدولتني القدمية  اآلخر ليست له عالقة مبضامني املوسيقى، يف حني كانت

موسيقى تلك الفترة بأـا ذات لـون خافـت،     والوسطى بسيطة ونطاقها الصوتى حمدود النغمات، لذلك متيزت
الدينية، والطقوس اجلنائزيـة الـىت    للموسيقى املناسبة البطيئة واتصفت باهلدوء واالعتدال، كما متيزت باإليقاعات

 .والوقار متيزت باخلشوع
العنصـر  الوظائف املوسيقية واإلدارية املشرفة عليها، كما أدى تواجد  يف عصر الدولة املصرية احلديثة قدمياً تعددت .٢٤

والغناء يف البالط املصري القدمي، إىل وجود فرقتان موسيقيتان ببالط امللك،  املوسيقى اآلسيوى من اجلنسني ىف جمال
 . ربات املوسيقية ولكن يف احلدود اليت رمسها الكهنةمما كان له الثر على تبادل اخلمصرية واألخرى آشورية،  إحدامها

كان لتطور صناعة اآلالت املوسيقية يف عصر الدولة املصرية احلديثة قدمياً، أثراً يف زيادة املساحة الصوتية، واتسـاع   .٢٥
 . املوسيقى بالصخب والسرعة يف اإليقاع واملبالغة احلركة اللحنية بني احلدة والغلظ ، واتسم طابع

 نتائج البحث

  :  توصلت الباحثة إىل النتائج واإلجابة على تساؤالت البحث كااليت
املوسيقى الصينية بأن  الفرق بني طابع املوسيقى املصرية القدمية وطابع املوسيقى الصينية، والذي اتضح من خالل متيز .١

حلان املوسيقية املصرية القدمية يف األ لكل حلن منفرد مقام مستقل، وأن األحلان ترتبط بعدة مقامات، يف حني كانت
عصر الدولتني القدمية والوسطى اتسمت بالبساطة ونطاق صوتى حمدود النغمات، لذلك كانت ذات لون خافـت،  

زيادة املسـاحة  بالصخب، و اتسمت اليتوتتصف باهلدوء واالعتدال، على العكس من الدولة املصرية احلديثة قدمياً 
 .نية بني احلدة والغلظالصوتية واتساع احلركة اللح

اختلفت بعض اآلالت املوسيقية املصرية القدمية مع اآلالت املوسيقية الصينية يف الشكل والصنع وطريقة العزف، كما  .٢
حضـارة  اشتركت يف بعض اآلالت اآلخرى يف الشكل وطريقة العزف، ووجدت بعض اآلالت اليت متيزت ا كل 

 . عن اآلخرى
السالمل املوسيقية مها السلم اخلماسي والسلم السباعي، واستمر السلم السـباعي إىل   نوعني من استخدم املصريون .٣

اآلن، بينما استخدم الصينيون ثالثة أنواع من السالمل املوسيقية هم السلم اخلماسي والسباعي والسلم اإلثنا عشـر،  
 . استمر منهم السلم اخلماسي إىل االن

اليـد اليسـرى    إشارات يد خاصة، وكانت قاصرة على وضع كفعلى  تقوم طريقة الغناء املصري القدمي  كانت .٤
حـىت   تستخدمبالرنني، ومازالت  اإلحساس للمغىن خلف صوان األذن، وعلى اخلد لتكبري الصوت الصادر وزيادة
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أداء الغنـاء  أما عن الغناء الصيين فلم تتوصل الباحثة إىل شكل وكيفية  ،واملنشدين وقارئى القرآن اليوم بني املطربني
 .الصيين، وإن كانت الباحثة ترجح أن احلضارة الصينية القدمية كانت تستخدم املقطوعات املوسيقية أكثر من الغنائية

وهو ما كان مناسباً للموسيقى الدينيـة والطقـوس    ،والوقار واخلشوعكان اإليقاع املصري القدمي يتسم  بالبطئ  .٥
ى، أما يف الدولة احلديثة اتسم بالسرعة والقوة ، أما عن اإليقاع الصيين فلم  الدينية يف عصري الدولة القدمية والوسط

تذكر ما توصلت إليها الباحثة من مراجع وقراءات عن طابع اإليقاعات املستخدمة لديهم ، وإن كانـت تـرجح   
 .  ء والتانئالباحثة أن اإليقاع املستخدم هو اإليقاع البطئ واهلادئ نظراً لطبيعة الشعب الصيين من اهلدو
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  مقدمة

  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم علي أشرف املرسلني سيدنا حممد النيب املصطفي الكرمي وعلي 
شعائر الدين ورضي اهللا عن صحابة رسول اهللا وعن التابعني وتابع التـابعني  أله وصحبه أمجعني ومن بذلوا اجلهد يف إقامة 

  وبعد .هلم بإحسان ايل يوم الدين ورضي اهللا عن مشائخنا ووالدينا واحلاضرين ومجيع املسلمني آمني يارب العاملني

عة يف رمضـان سـنة   هـ وصليت به أول مج ٣٥٩فاألزهر الشريف الذي بناه الفاطميون سنة ثالمثائة وتسعة ومخسون
هـ وبدأت الدراسة به يف عهد العزيز باهللا الفاطمي بن املعز لدين اهللا الفاطمي خبمسة وثالثني ٣٦١ثالمثائة وواحد وستون 

بين هلم العزيز بيتا جبوار األزهر الشـريف  ,فقيها أو سبعة وثالثني فقيها كانوا أول هيئة رمسية بدأت م الدراسة باألزهر
املرتـب  (وأجري عليهم اجلرايات واألوقـاف واجلامكيـات   ,ذلك الوقت أول إسكان جامعي يف العامل  كان يعترب يف,

  ) .الشهري
فإذا إشتغل مبا سـوي  ,وهو ذا يعترب الطالب موظفا باألزهر الشريف وظيفته طلب العلم بشرط أال يشتغل حبرفة سواه 

ءه وقصاده إيل الدول اإلسالمية شرقا وغربا ومشاال وجنوبا وأرسل العزيز سفرا, العلم قطعت عنه اجلرايات و املخصصات
  .أننا فتحنا جامعة إسالمية وبنينا ا مدينة جامعية 

فأتاه الطالب ينسلون إليه من كل ,كل ذلك علي نفقة األزهر الشريف ,حيث يعيش الطالب يف راحة وحببوحة من العيش 
وبين هلـم  ,واجللوس إيل شيوخه األجالء,ا من فيض علوم األزهرتاركني األهل واألوطان واخلالن لينهلو,حدب وصوب 

فكان لكل دولة من الدول رواقا خاصا م جيتمع فيه ,العزيز بيوتا أخري هي اليت أعتربت فيما بعد أروقة األزهر الشهرية 
ـ ...فهناك روا ق للحرمني الشريفني ورواق ألهل اليمن ,أبناء اجللدة الواحدة  رواق دارفـور  ( ودان وثال ثة أروقة للس
ألهل ليبيا وتونس واجلزائـر  (ورواق املغاربة )غرب افريقيا (ورواق صليح ألهل تشاد ورواق الربنو) والسنارية والربابرة 

ورواق , ورواق اجلربت ألهل أثيوبيا والصومال وإريتريا ورواق الشوام ألهل فلسطني وسوريا ولبنان واالردن) ومراكش
ورواق , ورواق األكراد لشمال العراق وإيران ورواق السليمانية ألهل أفغانستان, دول اخلليج وقطرالبغادة ألهل بغداد و

ورواق األتراك لكل أقاليم الدولة العثمانية واسيا الوسطي والقوقاز وأهل أوربا واليونان ...الصني ألهل الصني وتركستان 
ولذلك يعترب األزهرهيئة أمم إسالمية , تانية وسيالن وجزر املالديفوالبلقان ورواق  اهلنود ألهل شبه القارة اهلندية الباكس

قبل أن تقوم هيئة األمم بأكثر من الف سنة فنجد فيه مثال الطالب والشيخ الصيين واهلندي والتركي واليوناين والبسـنوي  
كي واأليراين والبغدادي واهلرسكي والشركسي والداغستاين والكرجي والقازاين والبشكريي والتتري والطاجيكي واألوزب

واأللباين والكردي جبوار السوداين واألوغندي واألثيويب واألريتري والكيين والـترتاين و اللـييب والتونسـي واجلزائـري     
  .واملراكشي 

كل طالب كان له جرايـات وخمصصـات يوميـة    , وغريهم كثريون يعيشون يف مكان واحد يف أروقة األزهر الشريف
رغيف للفطور  )٢( )الدقيق الفاخر(فله علي سبيل املثال ثالثة أرغفة من اخلبز القرصة اجليد العالمة , شهرية)١(وجامكي

                                                
وهي مصروف اليد الذي يعطيه األب أو األم ألبنائهم وهم ذاهبون إيل (والفلوس هي املرتب الشهري من النقود الذهبية والفضية  )١(

  )الباحث(فكأن األزهر هو أبوهم وأمهم , مدارسهم 
وكان كل رغيف يساوي إثنا عشر رغيفا من خبز وزارة التموين املصرية ويشترط يف الرغيف أن يكون كامل اإلستدارة والسواء ليس به  )٢(

  ضعف ما للطالب لبابة وكان للشيخ
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وآخر للغداء وثالث للعشاء باإلضافة إيل األرز األبيض بالسمن البلدي واللحم اجلاموسي يف الغذاء ونص علي ذلـك يف  
  .احلجج الشرعية 

  .ية تتكون من املالبس الصوفية الداكنة اليت جتلب الدفء إيل طالب العلم صيفية وشتوية  فالشتو: هذا وللطالب كسوتان
أما الصيفية فتتكون من املالبس البيضاء من القطن اليت تعكس أشعة الشمس وختفف درجة احلرارة وعادة ما تتكون مـن  

) حزام(وشد ) ء للرأسغطا(قفطان وجبة وقميص وسروال ومركوب من اجللد الطائفي أو الفاسي أو الفاقوسي وقلنسوة 
من اجللد به ثالثة جيوب أحدها للدنانري الذهبية وآخر للدراهم الفضية وثالث للفلوس النحاسية كل ذلك  كان علي نفقة 

, كان نسبة إيل السلطان أي وقفا علي الطالب" السلطانية"األزهر الشريف حيت اإلناء الذي يأكل فيه والذي يطلقون عليه 
وهناك أوقافا كثرية موقوفة علـي  , تحمل مليما وال فلسا واحدا طيلة حياته الدراسية باألزهر الشريفأي أن الطالب ال ي

وقفها اخلريون من اخللفاء والسالطني واألمراء والعلماء واألعيان والتجار واملوسـرين مـن ذوي   , طالب األزهرالشريف
كـانوا  ,واملشويات من اللحوم يف مشـطورمن اخلبـز   وقد أوقف الناس من العامة واخلاصة نذورا من احللوي, احليثيات

كان يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان عندما كانوا جيلسون يف حلقات العلم باالزهرالشريف ,يوزعونه علي طالب العلم 
وسارت األروقة تعمل عملها يف خدمة طالب العلم ومساعدم حيت ضاقت عن آخرها فبنيت هلـم مدينـة البعـوث    

ي النظم احلديثة يف بناء املدن ا مياه كانت تسخن بالطاقة الشمسية يف البداية وتتكون املدينة مـن إحـدي   اإلسالمية عل
الكربي ا ثالث وثالثون عمارة والصغري مثانية مقسمة علي مخسة مناطق , يف مدينتني صغري وكربي,وأربعني عمارة 

  :كل منطقة مثانية عمارات وتتكون العمارة من مخسة طوابق 
وتتكون من عدة أجنحة  ,األول عادة مايكون مطابخ أو مطاعم أو نوادي أو خمازن والثاين والثالث والرابع سكن للطالب 

الف وباء يف الطابق االول ويف الطابق الثاين ج و د وهاء و واو يف الطابق الثالث أما الطـابق االخـري فهـو مغاسـل     
ثالثة مراحيض وثالثة أحواض ومحام ودش لإلستحمام  وبني األجنحـة  ولكل جناح من األجنحة دورة مياه ا ,ومناشر

وا دواليب وأرفف لوضع الكتب وطاوالت وكراسي للمذاكرة جيلس عليها ,صالة مذاكرة كبرية مضاءة باألنوار البيضاء 
م وما ١٩٧١قة سنة ونقل اليها طالب األرو,وهناك حجرتني جبوار الصالة ا موقدين لعمل املشروبات الساخنة , الطالب

  .بعدهاعلي دفعات ومراحل وأصبحت األروقة أثرا من اآلثار ومزارا من املزارات السياحية لألزهر الشريف 
  :العالقات العربية األسيوية 

وخاصة كيفية انتشار الدين االسالمي يف ,مل حتظ العالقات العربية واإلسالمية مع آسيا بكثريمن الدراسة والبحث والتوثيق 
وبعض ما وصل منها كان يعود الفضل فيه إيل ما ,والعالقات السياسية مع الدولة االسالمية مبختلف مراحلها ,ك املناطق تل

  .دون يف سجالت بعض تلك الدول اآلسيوية 
والصني حيث ورد يف " عثمان بن عفان"ويف أول اتصال دبلوماسي حدث مبكرا يف صدر االسالم كان بني اخلليفة الراشد 

وهو املصطلح الذي يطلقه .استقبل سفريا من بالد تاشيه " تانغ"م أن قصر ٦٥١/هـ٣١خ الساللة احلاكمة للصني يف تاري
) تانسـيموين (وبعدها بأربع سنوات عاد القصر ايل استقبال سفريآخر ذكرته املصادر الصينية بأنه , الصينيون علي العرب 

  .أي أمري املؤمنني 
وأجري القائد العسكري لقاء مع قتيبة بن مسلم  الباهلي , وقد أرسلت الدولة األموية سبع عشرة سفارة إيل عاصمة الصني

وأمد , كما أرسل العباسيون مخسة عشر سفارة إيل الصني , لدخول أرض الصني سلما.لقاء للتفاوض مع إمرباطور الصني 
و يعرف " .لوشان"لقمع مترد ضابط يدعي , رباطور الصني بأربعة آالف فارساخلليفة العباسي الثاين أبو جعفر املنصور إم
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عام ألف واربع مائة ميالدية كان مسلما من أصل عريب ويدعي احلاج جهان " أسرة مينغ"أن قائد البحرية الصينية يف عهد 
   )١(الكبري يف بالط منغ أي احلصن) مسبوه تاي جهان (ولقبوه أيضا ) شينغ هو(وقد اعتاد الصينيون علي لفظ امسه 

  :اإلسالم واملسلمون يف الصني 

وبقيت مبنأي نسيب عن غـرب  , ولذلك احتفظت بنوع من العزلة, تقع بالد الصني يف أقصي الشرق من القارة اآلسيوية 
طريـق   عن, وما ظهر فيه من حضارت وثقافات  ومع ذلك فقد إستطاع اإلسالم أن ينفذ إيل تلك البالد البعيدة, القارة 

  .وسط آسيا الربي من جهة وحول القارة اآلسيوية بالبحر من جهة أخري 
وكان الطريق البحري أهم كثريا من الطريق الربي يف بلوغ املسلمني إيل بالد الصني أول ما دخل حوايل منتصف القـرن  

فأرسل اليه هذا االخـري  , املسلمنيعندما قامت ثورة حملية يف الصني فطلب إمرباطورها املعونة من خليفة ,الثامن امليالدي
جندة من أربعة آالف مسلم واستقروا يف الصني وكانوا نواة اجلماعة اإلسالمية فيها ويف أوائل القرن التاسع امليالدي اتفق 

الذين كانوا يغريون علي طـرق التجـارة الربيـة    , العباسيون مع أباطرة الصني علي التعاون العسكري ضد  قبائل التبت
  .وا يف وسط آسيا فاستقرت مجاعة جديدة من ااهدين العرب واملسلمني يف مشال غرب الصني ويقطع

وبلغوا رسـالتهم  ,انفتح الباب أمام اإلسالم واملسلمني فساروا علي تلك الطرق , وبفتح الطرق  الربية يف القارة اآلسيوية 
) تاتشـي (وعرف املسلمون يف الصني بلقب , لية الغربية واستقر التجار املسلمون يف الصني الشما, إيل بعض أهل الصني 

  .وبقي هلم هذا اللقب حيت القرن الثاين عشر امليالدي , وهو منحوت عن لفظ تاجر العريب
فامتد سلطان املغول يف القرن الثالث عشر وما بعده , حيت جاء العهد املغويل , علي أن انتشار املسلمني بقي حمدودا للغاية 

, فهاجر كثري من املسلمني جتارا وقبائـل  , واستتب األمن , وفتحت الطرق علي نطاق واسع , ا ايل غرامن شرق آسي
حيث ال تزال توجد مجاعات كبرية منهم حـيت اليـوم   " كانسو"وال سيما يف مقاطعة , واستقروا يف مشال غرب الصني 

بل بلغ بعضهم مرتبة الوزارة , يش ووظائف احلكومة فعملوا يف التجارة واجل, ونشط املسلمون يف خدمة أباطرة املغول .
انتشر املسلمون يف ذلك العهدعلي طول طرق التجارة الداخلية يف بـالد  , عاهل الصني املغويل العظيم " بالي خان"أيام 

طعة يونان ويف اجتاه مقا, كما انتشرت مجوعهم يف اجتاه بكني شرقا أي إيل السهل  الصيين العظيم من جهة , الصني ذاا 
, " سيد اجليل"وكان انتشارهم يف هذا اإلجتاه األخري علي يد قائد مسلم يدعي , يف جنوب غرب الصني من جهة أخري 

واستقر , نشر ا سلطان خان الصني العظيم يف تلك املقاطعة النائية , وهو الذي رأس قوة يف أواسط القرن الثالث عشر 
  .اندجموا فيهم إيل حد ما املسلمون هناك واختلطوا باألهايل و

, وبعد العهد املغويل استمر انتشار املسلمني من وسط آسيا إيل مشال الصني وإيل بعض املقاطعات اخلارجية ومنها منشوريا 
  .ومقاطعة منغوليا الداخلية اليت تقع إيل مشال السهل الصيين العظيم , حيث يقدر عددها اآلن أكثر من ربع مليون 

فان قصـته ال  , ار اإلسالم يف مشال الصني وغرا أماعن وصول اإلسالم بالبحرإيل جنوب شرق الصني كل هذا عن انتش
ومن املعروف أن  املالحني العرب والريس كانوا علي اتصال بسواحل الصني منذ العهد السابق لإلسالم , ختلو من طرافة 

ا ظهراإلسالم نقل أولئك املالحون الذين جاءوا علي األخـص  بل منذ القرن الثالث والرابع امليالدي علي أقل تقدير فلم, 
ومن مث يف الوسط , من اخلليج الفارسي نقلوا معامل اإلسالم والثقافة اإلسالمية والعربية ايل بعض موانئ الصني اجلنوبية أوالً 

" كـانتون "الوسطي ومنـها  ومع أن عدد املسلمني يف املوانئ الصينية اجلنوبية و, بعد ذلك " يانج تسي"وعند مصب ر 
وكان , فإم احتفظوا بطابع ثقافتهم اإلسالمي والعريب والفارسي , كان مشاهلا قليال نسبيا , وموانئ أخري قدمية يف مشاهلا

                                                
 أولياء الشرق البعيد رواية تارخيية حول كيفية انتشار االسالم يف ارخبيل املاليو  تاليف دكتور بشار اجلعفري  سفري سوريا الدائم لدي )١(

  ٢٠٠٨ابريل  ٥٩٣العدد  ١٨٦ابراهيم املليفي  جملة العريب : االمم املتحدة جنيف  عرض 
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فكـان املسـلمون   , أباطرة الصني علي اجلملة حيموم ويشجعون علي إقامتهم ملا هلم من نشاط نافع يف ميدان التجارة 
, وكان لكل مجاعة منهم قاض يفصل يف أمورهم الدينيـة واإلجتماعيـة   , اء خاصة م يف موانئ الصني يقيمون يف أحي

ولقد زار ابن بطوطة يف القـرن  . مما يدل علي متتعهم إذ ذاك بكثري من مزايا االستقالل الداخلي , وبعض أمورهم املدنية
وورد يف كتاباته وصف شائق حلياة أولئك املسلمني هناك , الرابع عشر امليالدي بعض موانئ الصني حيث يقيم املسلمون 

وال جبميـع بـالد   , وهذه املدينة ليس ا زيتون , ومنها ما ذكره عن زيارته  مليناء قدمي يعرف باسم ميناء مدينة الزيتون 
وشيخ اإلسـالم  , وهم من األفاضل الكرماء , " تاج الدين األردويلي"ويف يوم وصويل جاء إيل قاضي املسلمني . الصني

إذا قدم , وهؤالء التجار لسكناهم يف بالد الكفار, وهو من الصلحاء وجاء إيلّ كبار التجار , " كمال الدين األصفهاين"
  ويعطونه زكوات أمواهلم فيعود غنيا كواحد منهم ,  وقالوا جاء من أرض اإلسالم , عليهم املسلم فرحوا به أشد الفرح

فإا تدل علي أن املسلمني الذين , دلت علي استقرار املسلمني يف موانئ الصني وأمام فيها علي أن أقوال ابن بطوطة إن 
ومل ينشروا اإلسالم يف ربوعها , وفدوا إيل الصني بالبحر بقوا مدة طويلة شبه غرباء يف موانيها فلم خيتلطوا بأهلها إال قليال 

حيث ال تزال مجاعة املسلمني , بعض الوجوه حيت عهدنا احلديث  ويبدو أم بقوا علي ما يشبه تلك احلال من. البحرية 
متثل أقليات ضئيلة يف بعض مواين الساحل وذلك كله خبالف احلال يف مشال الصني وغرا حيث تكثر مجاعات املسلمني 

, الشـعب الصـيين    حيث يعترب املسلمون جزءا ال يتجزأ من, وتتداخل حيام ومصاحلهم باحلياة اليومية واملصاحل العامة 
ورغم أن عدد املسلمني يف الصني الداخلية ال يزيد علي حوايل مخسة عشر مليونا موزعني بني مقاطعة كانسو وما جاورها 

وبعض اجلهات يف السـهل الصـيين العظـيم    , يف حوض تاؤين ومقاطعة يونان يف اجلنوب الغريب " سينكيانج"ومقاطعة 
وتعمل يف التجـارة ال  , اما يف املواين فال تزال األقليات املسلمة قليلة العدد . ل وأطراف سهل منشوريا يف أقصي الشما

  .بنحو أربعني ألفا " كانتون"وتقدر جالية . سيما بني الصني وجزر اهلند الشرقية 
املشرق العـريب    ويبدو موقع الصني علي اخلرائط الصينية منذ قدمي الزمان مناقضا متاما مع موقعها للخرائط املألوفة لدينا يف

حتتل الصني قلب العامل والغرب منها ميثل اجلزء الغريب مـن  ,وكل اخلرائط اجلغرافية الغربية علي اخلريطة اجلغرافية الصينية 
قارة آسيا وقارتا أفريقيا وأوربا وصوال إيل احمليط االطلسي الذي هو أقصي الغرب بالنسبة إيل الصني بينما إيل الشرق يقع 

تعين الدولـة الوسـطي   " تشنغكو"بل إن كلمة الصني باللغة الصينية , الشرقي  مث العامل اجلديد األمريكتان  أقصي اجلزء
وقد ظل الصينيون زمنـا  , ومن هنا جاء إسم اململكة الوسطي الذي شاع يف الكتابات  الغربية إشارة إيل الصني, أواملركز
  .يعتقدون أن الصني هي العامل ) ق م٥٥١(م  كنفشيوس منذما قبل عصر معلم الصني وفيلسوفها العظي, طويال 

, ولكن بالنسبة للعرب كانت الصني قدميا , وقد ظلت الصني يف ذاكرة شعوب  كثرية بالدا بعيدة وإيل حد كبري عجيبة 
اخلريطة الصينية وعلي اجلانب اآلخر من ) اطلبوا العلم ولو يف الصني(بالدا قريبة وجدانيا ومعرفيا / بالرغم من بعد املسافة 

كانت بالد العرب تقع ضمن املناطق الغربية وهذا مصطلح صيين وكان يطلق علي مساحات شاسعة متتد من منـاطق  , 
ودليل ذلك أن واحدة من .الصني احلدودية الغربية وتشمل كل آسيا الوسطي واهلند وصوال إيل املنطقة العربية وما ورائها 

احلج إيل الغرب   تتحدث عن رحلة راهب ) رحلة إيل الغرب اليت تترجم أحيانا(رواية  وهي, أشهر الكالسيكيات األدبية 
وهلذا فإن أخطاء جسيمة تقـع يف  ,فاهلند كانت بالنسبة إيل الصني هي الغرب , بوذي ايل اهلند الحضار األسفار البوذية 

, املقصود ليس الغرب باملعين الشائع حاليا ف, ترمجات املخطوطات والكتب الصينية القدمية اليت تتحدث عن الصني والغرب
  .وإمنا املناطق الواقعة غريب الصني واملمتدة من حدودها الغربية حيت الساحل الغريب من ساحل األبيض املتوسط 

فوصلت السفن الصينية , شاهدت الصني تطورا وازدهارا يف القدرات املالحية ) م ٩٠٧إيل ٦١٨" (تانغ"ويف زمن أسرة 
  .فعرف أبناء اجلزيرة السفن الصينية وصاروا يستخدموا , ئ اجلزيرة العربية إيل شواط

وصلت السفن الصينية إيل شواطي قارة أفريقيـا وقـد بـدأ الصـينيون     ) م ١٢٧٩- ٩٦٠( عام"سونغ"ويف فترة أسرة 
وعزز ذلـك  , ة البحرية فأحدثوا بذلك قفزة نوعية يف املالح, يستخدمون البوصلة يف أواخر القرن احلادي عشر امليالدي
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مث , كان األوربيون يستخدمون السفن الصـينية  ) م ١٣٦٨-١٢٧١" (يوان"ففي فترة أسرة , مهارم يف صناعة السفن
اليت سجلت أشهر الرحالت البحرية الصينية اليت قادها األدمريال املسلم أمري ) م١٦٤٤-١٣٦٨" (مينغ"جاءت فترة أسرة 

يط اهلندي ووصلت إيل أصقاع عديدة يف آسيا وأفريقيا وكان حيمل يف رحالته طالب العلم يف خضم احمل" تشنغ خه"البحر 
   .)١(يف البحر األمحر إيل األزهر غالباً 

, إيل ما قبل امليالد ) مصروسوريا والعراق(ويرجع تاريخ التواصل بني الصني وشبه اجلزيرة العربية واملناطق ااورة هلا     
خيية بعثت الصني أول مبعوث هلا إيل مصر يف سنة سبع وثالثني ومائة قبل امليالد واألسكندرية هي فحسب السجالت التار

  أول مدينة يف أفريقيا ورد ذكرها يف السجالت التارخيية الصينية وقد ورد اسم مصر

" مصـر "تية إلسم وهي ترمجة صو" ميصور"سجالت املناطق الغربية بإسم  -)تاريخ منغ (يف املؤلفا ت الصينية يف كتاب 
  .باللغة العربية بإعتبار أن هذه الكتب كلها كانت بعد الفتح اإلسالمي ملصر

( م وصل إيل الصني مبعثون من١٢٠"  هان"من أسرة " أن دي"من عهد اإلمرباطور " يونغ تنغ"ويف العام األول من فترة 
) طريـق احلريـر الـربي   ( ريقا عرفه التاريخ بإسم هذه التبادالت  عبدت ط, لتقدمي هدايا إيل إمرباطورالصني) تياو تشيت

واحلقيقية أن هذا الطريق مل يكن دربا واحدا وإمنا مسارات عديدة إيل جهات شيت منطلقة إيل الصني يف اجتـاه املنـاطق   
  .الواقعة غرا وأتفق علي تسميتها مجيعا ذا اإلسم

حيث كان هناك طريقا جتاريا يصل بني شـاطئه  , والغرب أهم طريق للمواصالت البحرية بني الشرق البحر األمحروكان 
مث تنقل إيل مصـر ومنـها إيل   , كانت البضائع الصينية تصل إيل مدخل البحر األمحر واخلليج, الغريب وميناء األسكندرية

ـ , وكان للتجار املصريني دورا بالغ األمهية يف فتح األسواق أمام البضائع الصينية, أوروبا  ريون أسـاطيل  وقد امتلك املص
  .جتارية عملت يف البحر األمحر واحمليط اهلندي 

وكان التجار املصـريون يقومـون بتجـارة    , وقد اتسعت دائرة شبكام التجارية حيت مشلت اجلزء اجلنويب من الصني 
يت استخدمت يف ال, الترانزيت إيل جانب إسترياد البضائع من الصني مباشرة وكان احلرير الصيين مصدرا مهما للمواد اخلام

وكانـت أواين  , فقد كانت مالبس كليوبترا تنسج من احلرير الصيين, صناعة الغزل والنسيج يف مصر يف العصور القدمية
  .اخلزف الصيين هي ثاين أكرب صادرات الصني إيل مصر بعد احلرير 

وبعد , ورة هلا بزوغ فجر جديد شهدت جزيرة العرب واملناطق اا, مع بزوغ مشس الدعوة اإلسالمية , م ٦٣١ويف سنة 
  .الصينية " تانغ"قرن ونصف من ذلك كان سلطان الدولة االسالمية قد وصل إيل احلدود الشمالية الغربية إلمرباطورية 

ياتينا  , ليس بيننا وبني الصني شئ :هذة دجلة (م ٧٦٢عندما إختذ بغداد عاصمة له سنة "اخلليفة العباسي املنصور"وقد قال  
  )ل ما يف البحر منها ك

تعامل من يأيت إيل الصني من بالد العرب والبلدان األخري من رسل وجتار معاملة , وكانت حكومة اإلمرباطورية الصينية
  .وتقابل ما يعتنقونة من األديان باإلحترام التام , حسنة 

أرسل مبعوثا إيل الصني دية مـن الـدرر   ) أي الدولة العربية " داشي"سلطان (وقد جاء يف املصادر التارخيية الصينية أن 
طريـق  ( ويف تلك الفترة دخل األسالم إيل الشمال عن )  م ٧٤٩-٦٢٧"  (تشنقوان"والآلىلء يف السنة األويل من فترة 

  ) .احلرير البحري 

                                                
الناشر مودي جرافيك للنشر " إسالميات"من كتاب  ٢١٣-٢١٢-٢١١واملسلمون يف الصني ص  الدكتور سليمان حزين اإلسالم )١(

  .م١٩٩٠
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ذوي األصـول  وبدأت مرحلة جديدة يف العالقات الصينية اإلسالمية العربية مرحلة أمثرت أجياال من الصينيني املسـلمني  
الفلكي مجال الدين : نذكر منهم, كانت هلم إسهامام العلمية والتقنية والفنية يف تاريخ الصني , العربية والوسط آسياوية

جامع ( فحمل معه كتاب , من منطقة مراغة الواقعة يف غرب إيران أرسله إيل الصني للعمل فيها " هوالكو"الذي بعث به 
  " .علي احلسن بن علي املراكشي"للفلكي العريب ) امليقاتاملبادئ والغايات يف علم 

التقومي الدائم الذي اعتمد فيه علي التقومي العريب ومت اقراره والعمل به " يوان"م رفع مجال الدين إيل بالط ١٢٦٧ويف سنة 
  .لفترة 

  مرصدا يف بكني " مجال الدين"ويف العام نفسه أنشأ 
والذي يقال إن أصوله تعـود إيل  , " مشس الدين تاي يان"املعروف صينيا باسم " نمشس الدي"وهناك أيضا السيد األجل 

  .جزيرة العرب بل إيل األسرة اهلامشية
يف جنوب غريب الصـني  " يونان"قبل أن يعني واليا علي منطقة , لفترة ) بكني( وقد تويل مشس الدين هذا القضاء يف دالو

والذي قاد سبع رحالت حبرية يف احمليط اهلندي حيت وصل شـواطئ  " نا إليهالذي أشر"الصيين املسلم " تشنغ خه"ومنهم 
  )١(أفريقيا والبحر األمحر

وقد أعطاه أبواه هذا اإلسم تيمنا برسول اإلسالم حممد عليه ) ماهو(كذلك اإلمرباطور الثالث ألسرة منغ  كان إمسه 
  .الصالة والسالم كان أبوه وجده مسلمني وأديا فريضة احلج 

, وما رآه من بلدان وبشر ومعامل, وما القاه األب من مشقات وعناء, ات رحلة احلج الطويلة اليت مسعها من والدهحكاي
يتشوق لتلك الرحلة ويتمين لو أنه " ما هو"كلها أسباب جعلت الطفل , وما أحس به من مشاعر وهويف األراضي املقدسة 

  .اسـتطاع أن يقوم ا
صوته عـالٍ  , نه كان سريع البديهة طويال عظيم البنية ذا مالمح واضحة خيطو مثل النمرأ" تشنغ خه"وقد جاء يف وصف 

تلك البقعة اليت أجنبت أعظم " يونان"لقد ولد يف مقاطعة , وقوي وهذه الصفات تتفق مع ما حدده العلماء لسمات العبقرية
مدرسة "فهي املقاطعة اليت حتتتضن , خ الصني علماء اإلسالم وشهدت أكثر األحداث اإلسالمية فخرا ومرارة أيضا يف تاري

وكان من بينهم , اليت أرسلت دفعتني من طالا يف ثالثنيات القرن العشرين للدراسة باألزهر الشريف " منجدة اإلسالمية
املسـلم  وهي املنطقة اليت تعتز حباكمها يف فترة أسرة يوان , مايون تنغ وحممد مكني جميان وناشيون وعبدالرمحن ماوتشونغ

والذي تذهب بعض الكتابات إيل , السيد األجل مشس الدين املعروف صينيا بإسم مشس الدين سايان, ذي األصول العربية
  .)٢(أنه من آل بيت الرسول حممد صلي اهللا عليه وسلم

  : العالقات الثقافية بني الصني واألزهر

الذي " يوسف مانيه سني"قة املباشرة فقد بدأت من الشيخ أما العال, إن العالقة بني الصني ومصر قدمية بطريق غري مباشر
ونزل يف ميناء القصري ومنها إيل قنا مث . أنه جاء إيل مصر بعد احلج عن طريق البحر األمحر ) رحلة احلج ( ذكر يف كتابه 

  . هــ  ١٢٥٦ومكث ا سنة أو أكثر قليال وذلك يف سنة , أسيوط وأخريا إيل القاهرة 

                                                
يوليو  ٨٥وما بعدها من كتاب العرب يتجهون شرقا كتاب العريب رقم ١٦٠أمري البحر الصيين املسلم صفحة " تشنغ خه: "حسني إمساعيل )١(

  م٢٠١١
  .وما بعدها ١٧٣املرجع السابق نفسه صفحة )٢(
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فمكثنا فيها : قال, البالد املصرية العزيزة" سليمان ماتاي باو"مع مريده احلاج " احلاج عبد الرمحن وان خوزان"وزار اإلمام 
أبو بكر الصديق بن "والشيخ " هالل الدين خاتاي تشنغ"مث زار مصر العاملان الصينيان . م ١٩٠وذلك يف سنة ا, مدة قليلة

  . م١٩٠٩يف "  عبد اهللا شودتسي بني
وقـد أنتسـب إيل   , ألنه من أهل جيشوا يف مقاطعة كانسو" جباي شو جاو"امللقب ) جاو تشنغ سينغ (اعيل مث جاء إمس

  .مقاطعة شينسي ) ان –سينغ (م وهو من مدينة ١٩٢٢باألزهر والتحق يف سنة " ماكي تنغ"األزهر الشريف فتبعه قاسم 
مث سافر إيل تركيـا  , ومكث يف مصر مدة "  ماهونغ تاونعمة اهللا"مع تلميذه " سعيد الياس وان وين تسيغ"مث جاء العامل 

  .م ١٩١٩وذلك  يف سنة 
  رواق الصني يف األزهر الشريف

  البعثات العلمية يف ثالثينيات القرن املاضي

 وقَبِلَ, م طلبت من اجلامع االزهر أن تبعث إليه ببعثة ١٩٣٠ملا طلبت مجعية التقدم اإلسالمية الصينية يف مقاطعة يونان سنة
حممد إبراهيم شاكوجني وكان رئيسها الشيخ , م ١٩٣١من شهر ديسمرب سنة  ٢٠األزهر وجاءت البعثة األويل يف يوم 

  :الذي كان شيخ رواق الصني األو ل وأعضاؤها أربعة من مقاطعة يونان 
اإلسـالم  ( وكتـاب ) التوحيدرسالة (الذي نقل الكتب العربية واإلجنليزية إيل اللغة الصينية منها كتاب حممد ماكني  -١

وكتاب , لألستاذ حسني اجلسر) حقيقة الديانة اإلسالمية(وكتاب , للشيخ اإلمام حممد عبده ) والنصرانية مع العلم واملدنية
تـاريخ اإلسـالم   "إيل العربية وألف كتاب ) كونفشيوس (وترجم كتاب احلوار ل) .تاريخ التعليم اإلسالمي اإلجنليزي(

  .بلغة الضاد " يف الصني وأحوال املسلمني
  .من مقاطعة يونان  يوسف جنغ يوجنغ -٢
للمشايخ حسن منصور وعبد الوهاب خري الدين )دين اإلسالم (من مقاطعة يونان وترجم كتاب  عبد الرمحن ناجون-٣

  .وكتاب فجر اإلسالم  لألستاذ أمحد أمني بك إيل اللغة الصينية , ومصطفي عناين 
مقاطعة يوزنان أيضا وترجم كتاب دروس الدين االسالمي لألستاذ حمي الدين اخلياط رمحه اهللا من سعيد لني جونغ  -٤ 

  إيل اللغة العربية ) عظمة شيانغ كاي شيك(وكتاب, إيل اللغة الصينية 
وعـيِن  فلما إنتسبت البعثة األويل أكرمتهم مشيخة األزهر إكراما ال مزيد عليه وأنشأت هلم رواقا يف االزهر الشـريف   

  )١(األساتذة اخلواص ليذاكروا هلم يف مرتهلم اللغة العربية والعلوم الدينية
   البعثة الثانية     

  :وهم  عبد الرحيم ماسونتنييشرف عليهم الشيخ  مخسة طالبم وكان أعضاؤها ١٩٣٢فقد وصلت إيل مصر يف ديسمرب
  ".تشان تونغ"املغفور له من مقاطعة  علي خان هونغ كوي-١

  .الذي ترجم أحوال البالد  اإلسالمية باللغة الصينية " تيان تسني"من مدينة   د وان شيمنيسع -٢

                                                
 ٩٧, ٩٦حممد تواضع رئيس البعثات الصينية باأل زهر الشريف الصني واإلسالم دار الطباعة والنشراإلسالمية لإلخوان املسلمني صـفحة   )١(

وملف الشيخ حممد تواضع باألزهر الشريف أوراق من ) م١٩٣٥: ١٩٢٩( وكان ذلك يف عهد الشيخ حممد األمحدي الظواهري شيخ األزهر 
  .البحث وصورة الشيخ الظواهري مع أعضاء بعثة الصنيملفه يف آخرهذا 
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وكتـاب  , من مقاطعة تشان تونغ وترجم كتابا لفخر الدين الرازي يف سفر املسلمني وغريهم   إمساعيل ماجني وان -٣
  ,بقلم السوري )البحث عن اهللا (

إيل اللغة العربية وغريها ) الوطن فوق اجلميع( ورواية.فريد وجدي إيل اللغة الصينية لألستاذ حممد ) السرية احملمدية(ورسالة 
.  
  .من مقاطعة هونان وقد كتب رسالة بعثة اإلخاء اإلسالمية إيل العامل اإلسالمي باللغة العربية  سليمان جنغ بنغ دا-٤
                  .شتاق يف الفقة إيل اللغة الصينية وترجم امل) غفر اهللا له ( من مقاطعة تشان كونغ  شعيب جني تيان كويه-٥

  البعثة الثالثة                

  م ١٩٣٤مارس ٢٠وصلت إيل القاهرة يف يوم 
  : وتتكون من ثالثة أعضاء وهم 

  .إيل اللغة الصينية " كليلة ودمنة"وترجم كتاب , من مقاطعة يونان : هوا يونس لري تشينغ -١
لألستاذ حممـد  " تاريخ فالسفة االسالم"وكتاب " ألف ليلة وليلة"مقاطعة يونان وترجم كتاب من  نور حممد ناهني -٢

الروايـة الصـينية   )لوي يو ( إيل اللغة الصينية وكتاب" مصطفي لطفي املنفلوطي"لألستاذ " جمدولني"لطفي مجعة وكتاب 
  .إيل اللغة العربية " تشاو يو"لألستاذ 

لألستاذ كامـل  " |القصص العربية"بك و" لطه حسني) "األيام(يونان وترجم كتاب من مقاطعة   موسي ماجني واو -٣
وكتاب " هدي شعراوي"للسيدة " تاريخ احلركة النسائية املصرية"وبعض الروايات حملمود تيمور بك إيل الصينية و, كيالين

  " أمحد شوقي بك"ألمري الشعراء " مقتطفات الشعر املصرية احلديثة"
  البعثة الرابعة

  :م وكان عددهم مخسة وهم ١٩٣٤وصلت إيل القاهرة يف اليوم التاسع عشر من مايو 
 .من مقاطعة تشان تونغ  حممد ناصر الدين جني تسي يان - ١
  .من مقاطعة كونان  داود تنغ تشونغ مني - ٢
 عبد املتعـال "للشيخ " املرياث يف الشريعة االسالمية"من مقاطعة يونان ترجم كتاب عثمان لني شنغ تشانغ  - ٣

 " .الصعيدي
احلرب الدفاعية "و" احلرب الصينية اليابانية"وقد الف كتا ب , مقاطعة كيانغ سو  أبو بكر خوغني جني من - ٤

 .إيل الصينية " حممد مكني"لألستاذ " تاريخ اإلسالم يف الصني"وترجم كتاب " املقدسة
 .من مقاطعة يونان   لقمان مايوليان - ٥

  البعثة اخلامسة 
م من مقاطعة خو نان اجلنوبية وقد ألف ١٩٣٤الذي وصل ايل مصر يف سنة  الشيخ بدر الدينتتكون من فرد واحد وهو 

  )ومسلموا الصني باألوردية(, بالعربية ) اإلسالم وتركستان الصينية( وكتاب) العالقات بني العرب والصني( كتاب 
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اإلجنليزي للـدكتور  ) االسالم يف العامل( غفر اهللا له وكتاب  "حممد رشيد رضا"للشيخ ) الوحي احملمدي( وقد نقل كتاب
الصيين وصـاحبة  ) بالدي وأهل بالدي(ونقل كتاب, إيل اللغة الصينية ) متدن عرب األوردي ( وكتاب , " زكي علي"

  .القيثارة ايل اللغة العربية 
  :البعثة الفاروقية

امللك فاروق االول ملك مصر عن املسلمني الصينني يف كلمة ألقاها عندما هنأ الناس والشيخ عبد الرحيم ماسونتني  جاللة 
  .م طلب من جاللته أن تبعث الصني بعثة جديدة إيل األزهر الشريف ١٩٣٦يف عيد اجللوس امللكي سنة 

ات رتب لكل منهم ثالثة جنيه, كان عددهم عشرون طالبا) نفقته اخلاصة(فتفضل جاللته بإيفاد بعثة من أبناء الصني علي 
وملا رجع الشيخ عبد الرحيم إيل الصني أنشأ جلنة خاصة إلمتحان أعضاء البعثة واختيارهم فإنتهي ,مصرية كل شهر

فلم يكن باإلمكان مجع أكثر من مخسة عشر طالبا غري , اإلمتحان عندما قام اليابانيون باحلرب اإلستعمارية علي الصني
مارس ٢٣يع أحناء الصني وقد وصلت هذه البعثة ايل مصر يف يوم ألم كانوا متفرقني يف مج, رئيسهم حممد تواضع

  :وهم ١٩٣٨
" حممد اخلضري بك"لألستاذ ) التشريع االسالمي( من مقاطعة هونان الذي نقل كتاب  حممد تواضع بنغ -١

الكالم (ورسالة , " حممد عبد العظيم الزرقاين اجلعفراوي"للشيخ ) مناهل العرفان يف علوم القران (وكتاب 
للشيخ السـيد  ) رسالة التجديد واددون(و) علوم احلديث( وكتاب" حممد غالب"لألستاذ ) واملتكلمون

 .مرجعنا هذا ) الصني واإلسالم( عفيفي إيل الصينية كما ألف كتاب
لألستاذ زكي حممد حسن " الصني وفنون اإلسالم"مقاطعة زيتشوان وقد نقل كتاب  عبداهللا ماجي كومان -٢

الطـابور  (ومقاالت لألستاذعبد الـرزاق  )  أخالق القرآن( بعنوان"  عبد الوهاب عزام"رومقاالت الدكتو
  .وقد كتب املقاالت الكثرية , القصص الصينية إيل العربية ) النطار(ونقل , إيل الصينية ) اخلامس يف القرآن

عبد اجلليل "للشيخ ) صفوة صحيح البخاري( من مقاطعة تشانسيو وقد نقل كتاب يي حممد حنفي ماخون -٣
  وكتاب جتديد األزهر لألستاذ حممد خالد حسنني بك إيل اللغة الصينية , " عيسي أبو النصر

لألستاذ حممد أبو بكر إبراهيم أبو " اإلسالم"من مقاطعة يونان وقد نقل كتاب  نور الدين جنغ خوان طاي -٤
  .ايل اللغة الصينية  "فؤاد بك أباظة"لألستاذ " حضارة مصراحلديثة"وكتاب , بكر وغريه ملخصاً 

وكتاب , " فتحي زغلول"لألستاذ " اإلسالم"من مقاطعة كانتون وقد نقل كتاب  إبراهيم هنغ جني تسنونغ -٥
عبد "للشيخ " املرياث يف الشريعة االسالمية"اخللفاء الراشدين للشيخ عبد الوهاب النجارغفر اهللا له وكتاب 

  .وكتاب التاريخ اإلسالمي املقرر علي املعاهد الثانوية األزهرية, " املتعال الصعيدي
  :وقد ألف الكتب اآلتية " سينكيانغ"من مقاطعة  العزيز عاشور جنكيز خانعبد -٦
  .م ١٩٣٥وقد طبع يف اهلند, باللغة الفارسية للرد علي الفرقة القديانية  تيغ تركاين برجاكر قديناي -١
  م ١٩٣٧وقد طبع يف مصر سنة , يف علم صرف اللغة التركية باللغة التركية   أويغور صريف -٢
  .تاريخ التركستان باللغة التركية   تركستان اركني  -٣
  .اجلغرافيا الطبيعية للتركستان بالتركية ) اولوغ تركستان (  -٥يف علم التجويد بالتركية )  توركججة  جتويد( -٤
  .تاريخ التركستان بالعربية )  تركستان اخلالدة(  -٦
  .أشعار يف حب الوطن بالتركية )  جنكني نامة( -٧
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  .يف علم النحو بالتركية )  حنويإيغار ( -٨
  .ترمجة القران بالتركية )  توركشة قوران(  -٩

  .من مقاطعة شان تونغ  امحد جنغ وين دا -١٠
  .من مقاطعة هاو جوي رضوان ليو لني تشوي -١١
  .من مقاطعة هو جوي  حممود ماوي جي -١٢
  . عيسي يانغ يو يي -١٣
  . سليمان وان تشي تسنغ -١٤

  .من بيكني   ونغ تسنغيوسف يل ه -١٥
  .من مقاطعة تشاهار  صاحل دنغ زياي تسني -١٦
  من مقاطعة تشانتونغ  نعمة اهللا جني موتشوان-١٧
  .من مقاطعة هونان  عثمان فان خوقو -١٨
  ) .تركستان الصينية"  (سينكينغ"من مقاطعة  عبد الغفورعطا اهللا -١٩

  البعثات التعارفية

حمرر جملة نظارة اهلـالل   عبد اهللا الصديق جاوبنيم  مع االستاذين ١٩٣٢مصر يف سنة  عبد الرحيم ماسونتنيزار الشيخ 
لتوطيد العالقات الروحية وتوثيـق أواصـر   , مندويب مجعية التقدم االسالمية  جنغ تشوي جي ولقمان, االسالمية سابقا 

الراحل فؤاد األول  طالبني منه املساعدة تشرف مبقابلة املغفور له جاللة امللك , املودة بني مسلمي الصني ومسلمي مصر 
و كانت البعثـة  )١(علي نشر الثقافة اإلسالمية يف الصني فأصدر جاللته األمر بإرسال بعثة من األزهر الشريف إيل الصني

   )٢(إبراهيم فليفلوالشيخ  حممد السيد الدايلمؤلفة من الشيخني اجلليلني الشيخ 
  .م ١٩٣٣وقد وصال إيل الصني يف شهرأغسطس

وكانا كالمها يدرسان اللغة العربية والعلوم الدينية  يف مدرسة جندا للمعلمني ببكني كما أمر جاللته بإهداء جمموعة 
  . حسنة من الكتب العربية والدينية للمسلمني يف الصني ليستفيدوا منها 

وكانـت  , ري املسلمني يف الصنيوهذه اموعة كانت هي الباعث األول علي اإللتفات إيل الثقافة اإلسالمية عند غ
م وأطلقوا عليها اسـم  ١٩٣٠ايضا الباعث للتربية اإلسالمية عند املسلمني يف الصني أنشأوا مكتبة مت بناؤها يف سنة 

  .حتمل ذكري هذه األيادي البيضاء) مكتبة فؤاد األول(
لريفـع إيل  , سالمية يف الصـني  م موفدا من اهليئات اإل١٩٣٦مصر يف سنة  الشيخ عبد الرحيم مازونتنيمث زار    

جاللة امللك فاروق األول بإسم مسلمي الصني واجب العزاء  يف وفاة املغفور له امللك فؤاد األول وفروض التهنئة إيل 

                                                
  )م١٩٣٥-١٩٢٩(كان ذلك يف عهد الشيخ حممد االمحدي الظوهري شيخ االزهر )١(
د ينسب األول إيل البدرشني حمافظة ااجليزة والثاين إيل دسوق مبديرية الغربية وهو جد األستاذ الدكتور السيد فليفل العميد األسبق ملعه )٢(

  )الباحث ( والدراسات األفريقية البحوث 
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جاللة امللك فاروق األول مبناسبة توليه عرش مصر فتربع جاللته للمكتبة بالكتب املهمة اليت تقدر بعشرات الصناديق 
  .زهر الشريف بسبب احلرب اليت دارت بني اليابان والصني وحفظت يف األ

يف ) التبليغ اإلسالمية(نائب مجعية " حممد سليمان ين قنغ يو"مث زار مصر وغريها من البالد اإلسالمية األديب األستاذ 
  .م لتوطيد روابط األخوة بني بالد اإلسالم والصني ١٩٣٤آخرأكتوبر سنة 

جالل الدين وان "وأعضاؤها أربعة ماعدا رئيسها ) ١(١٩٣٨اإلسالمية إيل مصر يف أول سنة مث جاءت بعثة اإلخاء 
  :وهم " زينغ شان

  إبراهيم متيان بنغ -١
  داود هي وين بوغ -٢
  يوسف جنغ جويل -٣
  .سعد وان شيمني  -٤

وقف مسلمي الصني وكان الغرض من قدومهم إيل مصر هو أن يكشفوا خطة اليابان يف آسيا للمسلمني يف العامل وم
ويدرسوا ثقافة الشرق ويهيئوا األذهان ملعرفة أحوال الصني عامة وأحوال املسلمني فيها , من احلرب الصينية اليابانية 

  خاصة 
ناظر مدرسة املعلمني اإلسالمية بشنغهاي ورئيس اجلمعية اإلسالمية الصينية " اإلمام نور حممد دابو جني"مث جاء احلاج 

وال تقوم بالتضحية إال يف الوقـت  , بعثة اإلخاء ليبني للمصريني أن الصني حتب السلم وحتافظ عليه لزيارة مصر بعد
  .واملسلمني  فيها كذلك متحدون مع مواطنيهم يف الدفاع عن بالدهم , املناسب

" يـد سـعيد  عبد احلم"م عني املغفور له الدكتور ١٩٣٨وملا انشأت مجعية التعاون الثقافية بني الصني ومصر يف سنة 
كبري مفتشي العلوم احلديثة باألزهر الشريف " حممد خالد حسنني بك"رئيس مجعية الشبان املسلمني حينئذ واألستاذ 

رئيس البعثة الفاروقية يف مجعية الشـبان  " حممد تواضع"رئيس البعثات الصينية و" إبراهيم شاكوجني"واالستاذ الشيخ 
  .املسلمني هذه 

عبـد اهللا  "و" عيسي يوسف"م كان مؤلفا من األستاذين ١٩٣٩رف االسالمي مصر يف سنة مث زار وفد الصني للتعا
  " .مافولينغ

وملا قرر األزهر الشريف تدريس اللغة الصينية لطالب قسم ختصص الوعظ واإلرشاد باألزهر الشريف عني الشـيخ  
  .بلغت حينئذ شأواعظيما  حممد تواضع مدرسا يتويل تدريس هذه اللغة فالعالقة الثقافية بني مصر والصني

عمر بـاي  (واملندوب عن رئيس مجعية الدفاع االسالمية " عثمان"مث زار مصر وغريها من البالد اإلسالمية األستاذ 
م لتوطيد العالقات والروابط الدينية والثقافية أما العالقة التجارية بني مصر والصني فكـان   ١٩٤٣) تشونج هيسي 

م حيث أن جتار الصني ابتدأوا جتارم فرديا مبصر وقد بـاعوا األواين  ١٩٢٥ترجع ايل سنة سببها العالقات الثقافية و
  .اخلزفية الصينية واحلرير الطبيعي والشاي واألغطية املختلفة وغريها 

                                                
كان ذلك يف عهد الشيخ حممد مصطفي املراغي شيخ االزهر الشريف واملولود يف مراغة احد مراكز حمافظة سوهاج ويطلقون علي بيتهم  )١(

وراجع ) الباحث ( هم فيها بيت القاضي الن معظمهم كانوا قضاة يف احملاكم الشرعية وهو أحد تالميذ الشيخ اإلمام حممد عبده ومن نوابغ
  .األزهر بني املراغي والظواهري حبث لنا نشر يف حولية كلية اللغة العربية وحبثنا يف ندوة الشيخ املراغي جملة األزهر: أيضا
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 أما العالقة السياسية فهي متاخرة عن العالقات األخري فإن العالقات الدينية والثقافية هي الباعث األول علي إهتمام
م وهي بداية العالقة بينها ١٩٣٥احلكومة الصينية بالشئون الدينية للبالد فأنشأت القنصلية يف القاهرة يف أول سبتمرب 

وبني البالد اإلسالمية عامة وبني مصر خاصة وإتفقت احلكومة الصينية واحلكومة املصرية علي رفع القنصلية الصينية 
  .إيل درجة مفوضية 

ة املصرية إنشاء مفوضية هلا بالصني لتزداد العالقة بني هاتني الدولتني الشرقيتني فيما بعد إن وأخريا قد قررت احلكوم
  .شاء اهللا 

  :بعثات طالب الصني إيل األزهر الشريف 

أرسل بعثة أزهرية يرأسها الشيخ فليفل الكـبري  ) م١٩٣٥-١٩٢٩(يف عهد الشيخ حممد األمحدي الظوهري شيخ األزهر 
  .مع فضيلته كما أرسلت الصني عدة بعثات يف عهده ويف عهد أسالفه  وقد أخذت صورة هلا

  .البعثة الفؤادية نسبة للملك فؤاد والبعثة الفاروقية يف عهد امللك فاروق 
  :وهم  ٢٤وعددهم  ابراهيم شاكوجنيوكان رئيس البعثات الشيخ   

  حاج قاسم  •
  حممد عبد اهللا قوبالي •
  حممد حسن صادق علي  •
  حممود إدريس عبد القادر  •
  عثمان ليشنجي •
  عبد اخلالق امساعيل  التركستاين  •
  نعمة اهللا •
  رضوان عمر عبد اهللا •
  إمساعيل إبراهيم  •
  سيد إمساعيل    •
  أمحد سليمان حممد حممد  •
  أمحد يوسف حممد حممد  •
  حممد إمساعيل   •
  عالء الدين نائب  •
  لقمان ياسني  •
  حممد صاحل يوسف عيد •
  عبد اهللا يونس نصر الدين  •
  موسي ماجني وه •



- ٤٤٩ - 

  حممد نور اإلسالم عبد اهللا  •
  عبد العزيز عاشور  •
  عبد األحد حامد  •
  نور حممد ناهني  •
  الشيخ حممد تواضع بان شيجان  •
  شيخ رواق الصني  •

  ):تركستان الشرقية(زائر كرمي من سينكيانج 

املعهد اإلسالمي ونائب رئيس امع العلمي لألحباث مدير ) حممد صاحل احلاج ( م هو ١٩٩١حل  مبصر زائر كرمي
يف مجهورية الصني قادماً تلبية لدعوة مصر لإلشتراك يف اإلحتفال باملولد النبوي الشـريف وقـد   " سينكيانج"الدينية 

زهـر  حظي بتكرمي رئيس اجلمهورية الذي منحه وسام العلوم والفنون من الطبقة األويل وقد القاه مدير حترير جملة األ
مبدينـة  " بسينكيانج"إنه يعمل مديرا للمعهد اإلسالمي : وسأله ان يعطيه نبذة عن حياتة قال" عادل خفاجة"األستاذ

جبمهورية الصني حفظ القرآن الكرمي عندما بلغ الثانية عشرة مث شرع يف تعلم اللغة العربية علي يـدي  " أورومتشي"
  .اء بلده والده رمحه اهللا الذي كان عاملا كبريا من علم

  مث إلتحق مبعهد العلوم الصينية اإلسالمية ببكني 
يدرس الطالب اللغة العربية والنحو والصرف وعلوم البالغـة والفقـة وأصـوله    : وعن املواد الدراسية للمعهد قال

واجلغرافيـا  واحلديث وقواعده والتفسري والتوحيد والتاريخ اإلسالمي باإلضافة إيل املواد الثقافية مثل اللغة الصـينية  
والتاريخ والرياضيات ويقيم الطالب إقامة كاملة حيت يتوافر هلم ميزة التحصيل اجلاد وتتويل احلكومة دفع الرواتـب  

أن اللغة العربية من أشرف اللغات : ومجيع نفقات الدراسني وعن طريق تدريس اللغة العربية ألبناء الصني قال فضيلته 
نيب صلي اهللا عليه وسلم ولغة أهل اجلنة لذلك جيب علي كل من أراد أن يتعلم العلـوم  ألا لغة القرآن الكرمي ولغة ال

  .الدينية أن يتعلم اللغة العربية أوالً 
عن طريق تـدريس  , أما عن طريقة تعليمها فإنا نعتمد علي الطريقة املتبعة وهي تعليم احلروف اهلجائية يف الكتاتيب 

والكتاب يطبع يف الصني " جزءعم"يم القراءة أيضا ويشتمل الكتاب نفسه علي كتاب قاعدة بغدادية وهي طريقة لتعل
من كتاب التوحيد لإلمام ( واهلند وباكستان وكذلك نقوم بتدريس اللغة العربية بطرق حديثة وتدريس مادة التوحيد 

  .باإلضافة إيل دروس التجويد اليت تدرسها بعض اجلامعات االسالمية ) حممد عبده 
إيل جانب األدب العريب القدمي وحيصل الطالب حاليا علي شهادة تفيـد  , ب مت إضافة األدب العريب احلديثويف األد
  .خترجه 

أما يف املاضي فلم يكن للطالب امتحان بل مثة حفل تتم فيه إجازة الطالب علي مسئولية العلماء كما كان احلال يف 
رمحه اهللا قصيدة حيثين فيها علي حفظ ألفية ابن مالك كان  األزهر قدمياً ومضي يتحدث عن والده فقال كتب والدي

  .مطلعها 
  مسائل النحو يف ألفية مجعت             فيها قواعد ما من غريها مسعت
  حممد قد تسمي باسم جامعها             فذا دليل علي عليائها ارتفعت

  :طلعهاوكذلك كتب قصيدة أخري يشجعين فيها علي حتصيل هداية النحو وكان م
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  هداية النحو ضاعت من مسائلها           عقول أهل العال والفضل واألدب
  ال سيما منهم بناذا حممدا السباق         يف اجلد واإلخالص والطلب

  أبقاه ريب مدي األيام مرتديا                  حبلة العلم فينا عايل الرتب   
  ....كان شاعرا حنريرا : فأجابين مبتسما قلت لفضيلته  يبدوأن والدكم كان شاعرا جميدا 

م وقال قصيدة عن مصر أذكر منها ١٩٥٥حضر ضمن الوفد الصيين الذي زار مصر سنة , كان عاملا من علما بلده 
  :هذه االبيات 

  وما مصر إال جنة عبقرية            حتلت بنور اهلدي واملعارف
  األتقياء األشارففأعجبنا األهرام فيها وسرنا        لقاء الكرام 

  حنارير سباقون يف العلم واهلدي        فأكرم ا من كل هاد وعارف
  :لقد تأملت كثريا لوفاته ورثيته بأبيات منها 

  كنت أشكو الفراق إذ أنت حيا        كيف يل الصرب فيك بعد وفاتك
  قد تركت ابنك احلزين غريقا         يف حبار اهلموم واحلسرات

  أنت فيها              وساقها بوابل اهلاطالت نور اهللا تربة
  من رضاء ورمحة ونوال    وصنوف اإلكرام والنعمات
  جيمع اهللا بيننا يوم حشر    يف رياض الفردوس واجلنات

لقد ألقيت قصيدتني بني يدي ( مث استطرد قائال ) من شابه أباه فما ظلم(يبدو يل أن فضيلتكم حمب للشعر فبادلين قائال 
  .هل املغريب احلسن الثاين كان مطلع األويل العا

  جئت من أقصي بالد الصني   إذ كنت مشغوفا حبب املغرب
  إنين جئت أللقي أخوة     رحبوا يب كالشقيق األقرب

  :ومطلع الثانية 
  فيض الدموع علي اخلدين هتان       من لوعة احلب قليب اليوم وهلان

  تأججت يف فؤادي منه نريان   أرنو إيل املغرب األقصي احملحب      إذ
  هواه يلهمين شعرا فيعزب يل         به غناء وتغريد وأحلان                              

      
وقد حل مبصرأيضا أسرة تركستانية علي رأسها الشيخ اجلليل مساحة العالمة أبو النصر مبشر الطرازي احلسيين  من 

هـ  ووالده هو مساحة ١٤١٤رجب سنة  ٢٧ولد مبدينة طراز يف , والوطنيةأسرة عريقة معروفة بالعلم والزعامة 
  " حممد غازي خان"بن الشيخ " السيد حممد خان"الشيخ 

وينسب الشيخ مبشر من ناحية أمه إيل السيد بزرك خان آخر ,وكان والده عاملا كبريا مرجعا لألمة يف الفقة احلنفي 
قية  واليت أسسها جده األمري السيد هداية اهللا خان املعروف يف التاريخ بلقب أمراء الدولة اإلسالمية يف تركستان الشر
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لقائد جيشه األمري " بزرك خان"إيل أن تنازل عن عرشها األمري , واليت دامت ثالثة وتسعني سنة ) آفاق خوجم(
  .ملنورة ودفن بالبقيع وهاجر إيل احلرمني الشريفني وإشتغل بعبادة اهللا تعايل حيت تويف باملدينة ا" يعقوب خان"

بطراز وتلقي تعليمه االبتدائي علي يدي خاصة من األساتذة مث إنتقل إيل طشقند حيث أمت الثانوية " مبشر"نشأ الشيخ 
والعالية  وخترج من جامعة ايب القاسم خان يف تشقند مث امت دراسته العليا يف جامعة خباري بدرجة ممتاز يف العلوم 

إمتحان فوق العادة من هيئة املمتحنني برئاسة الشيخ  برهان الدين قاضي قضاة خباري كما  النقلية والعقلية بعد
وحصل منه علي سند " حممد سعيد العسلي الشامي"ختصص يف علم التفسري واحلديث واألدب العريب علي يد شيخه 

  .احلديث الشريف 
  .مة وقد إشتهر رضي اهللا عنه بعد حصوله علي تلك الدرجات  بلقب العال

بسمرقند وعيني رئيس لة " آيينة"بطشقند  وجملة ) اإلصالح(كتب وهو طالب مقاالت  يف شيت املوضوعات يف جملة 
  .اليت كانت تصدرها مجعية العلماء بطشقند وهو اليزال طالبا باجلامعة ) اإليضاح(

ستقالل تركستان  مث عني مدرسا م يف سبيل احلصول علي إ١٩١٧وأسس وهو طالباً احتادا للطلبة بتركستان يف سنة 
وهو منصب يساوي شيخ , للعلوم اإلسالمية مبدرسة والده مبدينة طراز مث عني باإلمجاع  قاضياً للشريعة اإلسالمية

  .م  من قبل املؤمتر الشعيب رئيسا للنظارة الدينية ١٩٢٦اإلسالم يف تقاليد تركستان مث إنتخب يف سنة 
بكثري من النضال يف سبيل دينه اإلسالم ومصلحة شعبه فقد تسلطت الشيوعية علـي  حفلت حياته , ويف هذه الفترة

حيت تآمر القـوم علـي   ..ونفي مرة ..فألقي به يف السجن مرارا .......وندد مببادئها , تركستان وقاومها الطرازي
  .إعدامه 

  .ولكنه إستطاع أن يهاجر يف سبيل اهللا 
, بقدومه حيت سارع إيل تكرميه ) حممد نادر شاه(هاجر إيل أفغانستان بدينه وعقيدته فما أن مسع ملك أفغانستان    

وعينه يف الديوان امللكي برتبة مديرعام كماعينه عضواً يف األكادمييـة األدبيـة   , ومنحه اجلنسية األفغانية فوق العادة 
عارف األفغانية وكتب مادة اإلسالم فيها كان رمحه اهللا جماهداً كرميـاً مـن   األفغانية مث عينه عضواً لتأليف دائرة امل

حفلت حياته باجلهاد يف سبيل , ااهدين عاملاً من أعالم املسلمني كبريعلماء تركستان والذي كان طرازاً فريداً وحده
والفارسية يف نشر اإلسـالم وتعاليمـه    وألف الكتب الكثرية بالعربية, اهللا واإلقبال علي العلم واإلهتمام بأمراملسلمني

حيت أنه قبيل موته بليلتني كان قد ختم كتاب اهللا ,) ص(وكان دائم الذكر هللا عز وجل والصالة والسالم علي رسوله 
إنتهي من تأليف كتابه , تعايل ومجع حوله أوالده وأحفاده يدعو له وهلم ويأمنون علي دعائه قبل وفاته بليلة واحدة 

سافر إيل السعودية يف عهد امللك عبد العزيزآل سعود يف وفد أفغـاين  , م١٩٣٢يف سنة " سرية رسول اهللانبذة من "
م سافر إيل ١٩٣٦وعقد معاهدة صداقة بني الشعبني السعودي واألفغاين ويف سنة , وكيالً لرئيسه األمريأمحد شاه خان

حممـد  "اإلسالم هناك ودعاه شاعر اإلسالم الدكتور  بالد اهلند قبل إستقالهلا وتقسيمها وإلتقي بكبارعلماء وزعماء
إيل إلقـاء حماضـرة يف املؤمترالسـنوي يف مجعيـة محايـة اإلسـالم يف الهورفـألقي حماضـرة بعنـوان                           " إقبال

ريـر  وظل رمحه اهللا جياهد داعياً املسلمني إيل األخوة واإلحتاد وظل يدعو إيل وجوب حت) وجوب اإلحتاد اإلسالمي(
  .بالده تركستان من اإلحتالل الشيوعي 

  :  رحيله ايل مصر
وقد رأي أخرياً أن مصرهي الوطن الذي يعلق عليه اآلمال خلري اإلسالم واملسلمني وأا التربةالصاحلة لزيـادة ومنـو   

  .اب م فأستقبله املصريون بالترح١٩٤٩فترك أفغانستان وحط عصي الترحال يف مصر يف سنة ,احلركة اإلسالمية
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" اإلخوان املسلمني"و" الشبان املسلمني"وما أن حضر إيل مصر حيت بدأت صالته مبختلف اجلمعيات اإلسالمية     
اليت كان يرأسها الشيخ حممد اخلضر حسني اجلزائري " اهلداية االسالمية"و" شباب سيدنا حممد"و" اجلمعية الشرعية"و

  .ريف األصل التونسي املولد والنشأة شيخ األزهر الش
واشترك يف املؤمترات والندوات واهليئـات  " تركستان"واشتغل يف مصر بالقضايا العربية واإلسالمية وبقضية حترير    

اإلسالمية املختلفة واختري وهو يف مصرعضواً يف جملس إدارة هيئة الكفاح لتحرير الشعوب اإلسالمية بالقاهرة نظـراً  
  .لتارخييه ايد وجهاده الطويل 

وما يلقاة املسلمون هناك من ظلم وتعـذيب  , إيل هيئة األمم املتحدة بصفته زعيم تركستان مبذكرة عن وطنه وتقدم
  .وسجن وإعتقال ونفي وإعدام وتشريد وطالب بوجوب حترير بالده وإستقالهلا من اإلستعمار الشيوعي 

ال بالصحف اإلسالمية املختلفة وكـم  كان اليترك مشكلة من مشاكل املسلمني إال ويسارع إيل الكتابة فيها واإلتص
, واالعتصـام  , طالع الناس مقاالته العلمية  اليت تفيض غرية علي اإلسالم واملسلمني يف جمالت اإلخون املسـلمني  

  .ومنرب اإلسالم, وصوت اإلسالم , والنذير 
أشهرها بالعربية كتاب كشف  ومن, ولسماحته رمحه اهللا مؤلفات كثرية يف خمتلف اللغات التركية والفارسية والعربية

  .اللثام عن رباعيات اخليام وهو كتاب كشف فيه ما دسه املستشرقون يف تاريخ عمر اخليام من أنه كان سكرياً ماجناً 
إيل اجلندية أيها العرب بشأن قضية فلسطني وكتاب التعليقات الطرازية علي اموعة , وكتاب نبذة يف السرية النبوية 

  .ملدائح النبوية وكتاب صيام رمضان وكتاب أوائل الشهور العربية وكتاب األربعون الطرازيةالنبهانية يف ا
" رابطة العامل اإلسـالمي "وهو مكون من جزئني طبعة " إيل الدين الفطري األبدي"وكانت آخر مؤلفاته اليت ظهرت 

  وقد ذيل كل قسم من, إلسالم احلنيف يف جملدين مبكة املكرمة يدعو فيه الناس إيل دين اهللا اخلالد أال وهو دين ا
بإعترافات علماء وفالسفة من املنصفني لتكون عربة ملن يعترب سواء كان من املسلمني ضعاف العقيدة , أقسام الكتاب 

أوغريهم من أصحاب الديانات األخري  واملذاهب اإلجتماعية السياسية وكان رمحه اهللا يفيض وجدا ووهلا حبـب  
احتفاال عظيمـا يف  ) ص(إذا جاء ربيع األول من كل عام حيتفل بذكري مولد سيد املرسلني  فكان) ص(رسول اهللا 

احتفاال يفيض بالبهجة والفرح هلذه الذكري الكرمية ويدعو هلذا احلفل اإلخوان واألحباب ويلقي كلمة تناسب , بيته 
  هذه الذكري احلبيبة 

لذي كان طرازاً وحده يف حياته طرازاً واحدا يف جهـاده  هذه هي سطور من تاريخ العالمة الشيخ مبشر الطرازي ا
السـيد نصـر اهللا مبشـر    "طرازاً وحده يف صدقه لربه ولرسوله ولدينه وقد أجنب الشيخ عاملني جليلني مها الدكتور

يـذه  أستاذ اللغة الفارسية والتركية يف أقسام اللغات الشرقية جبامعات األزهر والقاهرة وعني مشس وله تالم" الطرازي
وبارك اهللا يف جنله األستاذ السيد مبارك وأطال اهللا عمره ورحـم اهللا  , الكثر الذين يدينون له بالفضل واحلب والوالء

  والده وأسكنه فسيح جناته وغفر اهللا له زالته وأطال اهللا عمر شقيقه 
تويف الشيخ  )١( العزيز مبكة املكرمةاألستاذ الدكتور عبد اهللا مبشر الطرازي أستاذ اللغات الشرقية جبامعة امللك عبد 

  )٢(هـ  ودفن يف مصر يف قرافة البساتني ١٣٩٧مبشر الطرازي يف الثالث من ربيع االول 

                                                
باحث ال( راجع كلمة يف االحتفال بعيد اجللوس امللكي للملك فاروق يف مالحق هذا البحث عن نشاط طالب تركستان االديب والثقايف و  )١(

يت أفاد الدكتور جماهد توفيق اجلندي يشكراألستاذ السيد مبارك نصر اهللا مبشر الطرازي الذي أهداه الكثري من الصور والوثائق اليت خصه ا وال
  .منها كثريا يف هذا البحث وكلها تنشر هنا ألول مرة

  .م ١٩٧٧مارس  -هـ ١٣٩٧شهر ربيع أول  ٧راجع جملة اإلعتصام عدد  )٢(
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 :وهذه ترمجة لنجله العالمة

لقد أجنبت بالد تركستان وخباري علماء كباراً يف خمتلف جماالت العلم احلديث والتفسري والفقه والبالغة واللغـة واألدب  
يف الطب والعلوم والرياضيات وغريها وكان كثري من هؤالء العلماء جييدون ثالث لغات ويؤلفون ـا كتبـهم    وكذلك

خدمة اإلسالم عن طريق هذه العلوم املفيدة اليت حث ديننا احلنيف علي اإلهتمام ا والقيام : العلمية وكان هدفهم األول
  .عاء بنشرها يف مشارق األرض ومغارا خلري اإلنسانية مج

ومن بني هؤالء العلماء عامل باحث عاش يف مصر وخدم العلم يف جامعاا بالتأليف والتدريس واإلشتراك يف كثري من 
 املؤمترات فساهم بذلك يف

رفع شأن العلم واإلسالم وهواألستاذ نصر اهللا مبشر الطرازي جنل املفكراإلسالمي املعروف الشيخ مبشر الطرازي احلسيين 
  .م١٩٢١الذي هاجر من بالده عام " السيد حممد عامل"وزوج ابنة آخر ملوك خباري ) هـ١٣٩٨القاهرة عام املتويف ب(

م وقد حصل علي اجلنسية املصرية وعمل يف وظائف ١٩٤٩ويقيم األستاذ نصر اهللا يف القاهرة مع أسرته الكبرية منذ عام 
  .الفهارس الشرقية حيت أصبح رئيسا لقسم  ١٩٥٠عدة بدار الكتب املصرية منذ عام 

لتـدريس اللغـات الشـرقية    ) القاهرة وعني مشس واألزهـر (ويف أثناء وظيفته بدار الكتب مت إنتدابه للتدريسبجامعات 
م مث بعد إحالته إيل املعاش من طرف دار الكتب املصرية مت إختياره ١٩٨٢م حيت عام ١٩٦٦واإلسالمية وآداا منذ عام 
كلية اآلداب جبامعة عني مشس وكان يقوم بالتدريس لطالب الدراسات العليا واإلشراف علي أستاذا متفرغا بدرجة أستاذ ب

  .رسائلهم العلمية 
بفهرسة وتصنيف أكثـر مـن ثالثـة    ) سنة٣١(قام خالل مدة خدمته بدار الكتب : فهرسته للمخطوطات واملطبوعات 

هارس مطبوعة للمخطوطات واملطبوعات التركية وعشرين ألف كتاب مطبوع وخمطوط وإعداد فهارس بطاقية هلا مث أعد ف
  :والفارسية وطبعت هذه الفهارس بدارالكتب املصرية وهي كاأليت

  ).م١٩٦٤فهرس مبؤلفاته املخطوطة والوطبوعة بدار الكتب مث طبعه وإصداره عام (نور الدين عبد الرمحن اجلامي -١
م ومت إصـداره يف  ١٩٦٣م حيت عـام  ١٨٧٠تأسيسها عام اليت تقتنيها دار الكتب منذ (فهرس املخطوطات الفارسية -٢

  ) .م١٩٦٧و٦٦ثالثة أجزاء عامي 
م بتقدمي من ١٩٦٨واحملفوظة بدار الكتب املصرية وصدرعام (الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسية املزينة بالصور -٣

  ).الوقت األستاذ الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة ونائب رئيس جملس الوزراء املصري يف ذلك
م ومت طبعـه وإصـداره عـامي    ١٩٦٩اليت تقتنيها الدار منذ إنشائها حيت عـام  (فهرس املطبوعات التركية العثمانية -٤

  ).م يف ثالثة جملدات١٩٨٣و٨٢
ومت إصـداره   ١٩٨٠حيت عام  ٧٠اليت تقتنيها دار الكتب املصرية من عام (ملحق فهرس املطبوعات التركية العثمانية -٥

  ).م١٩٩٢عام 
م صدر منه الد ١٩٨٠حيت اية ١٨٧٠اليت اقتنتها دار الكتب املصرية منذ عام (فهرس املخطوطات التركية العثمانية -٦

  ).م واجلزء اخلامس حتت الطبع وهو كشافات١٩٩٢م إيل عام ١٩٨٧األول والثاين والثالث والرابع من عام 
  ).م حتت الطبع بدار الكتب املصرية١٩٨٠حيت اية ١٨٧٠عام اليت تقتنيها الدار منذ (فهرس املطبوعات الفارسية -٧
  ).م ومت إعداده للطبع١٩٨٠إيل ١٩٢٨اليت اقتنتها الدار من عام (فهرس املطبوعات التركية احلديثة -٨
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وهكذا أعد األستاذ نصر اهللا الطرازي وطبع فهارس املخطوطات واملطبوعات الشرقية بدار الكتب يف ستة عشر جملـدا   
  .عياموسو

  :مؤلفاته
ولألستاذ نصر اهللا الطرازي مؤلفات كثرية يف التاريخ اإلسالمي وقواعد اللغات الشرقية وآداا ودراسة الوثـائق العلميـة   

  :أمهها 
ترمجها باإلشتراك مع الدكتور أمني عبد ايد بدوي من الفارسية إيل العربيـة وع التحقيـق   (تاريخ خباري للنرشخي -١

  .م ١٩٧٦م مث أعيد طبعه عام ١٩٦٨اإلضافة وأصدرته دار املعارف بالقاهرة عام والتعليق و 
  ).م١٩٧٨وطبع بالقاهرة عام (قواعد اللغة الفارسية -٢
م يف القاهرة مث طبع عام ١٩٨٦دراسة الوثائق العثمانية وطبع ألول مرة عام  -علم دراسة الوثائق ونقدها(الدبلوماتيقا -٣

  ).م١٩٨٩
  ).م١٩٨٦وطبع بالقاهرة عام (بالغة التركية العثمانية والعروض والقوايف دراسات يف ال-٤
  ).م١٩٨٦وطبع بالقاهرة عام (النبذة يف قواعد اللغة العثمانية والنصوص -٥
خمتارات من املنشآت والرسائل الديوانية والفرمانات السلطانية مع نبذة من الفـواتح واخلـواتيم   (وثائق تركية عثمانية -٦

  ).م١٩٨٦م مث طبع عام ١٩٨٥من صور الوثائق العثمانية وطبع بالقاهرة وجمموعة 
  ).م١٩٨١وطبع بالقاهرة عام (األساليب الفارسية احلديثة واملعاصرة -٧
  ).نظام احلكم العثماين سياسيا وإداريا وإقتصاديا وعسكريا (نظم عثمانية -٨
  ).اب وطبع بالقاهرة مكتبة اآلد(تاريخ تركستان ماضيها وحاضرها -٩

  ).حتت الطبع(أثر اللغة العربية وثقافتها علي اللغة العثمانية وأدا -١٠
  ).حتت الطبع(إسهامات علماء الترك يف إرساء التراث اإلسالمي -١١
  ).حتت الطبع(دراسات يف املخطوطات التركية -١٢
  ).حتت الطبع(دراسات يف املخطوطات الفارسية -١٣
  ).الطبعحتت (ديوان شعر تركي وفارسي -١٤
  ).حتت الطبع(فن اخلط العريب ومدارسه مع النماذج من خمتلف أنواع اخلطوط -١٥

  :زياراته ومؤمتراته وحبوثه
م بدعوة حكومية رمسية كما اشـترك يف  ١٩٧٣م وبلغاريا سنة ١٩٦٧وزار األستاذ نصر اهللا الطرازي كال من تركيا عام 

  : مواضيع تارخيية وأدبية خمتلفة أمهها عدة مؤمترات يف مصر وتركيا وألقي فيها حماضرات يف
عن العالقـات الثقافيـة   ) باللغة التركية(م جبامعة إستانبول ١٩٨٢كلمة ألقاها يف مؤمتر الدراسات التركية يف سبتمرب -١

  .املصرية التركية 
باللغـة  (جبامعة إستانبول ألقاها يف املؤمتر العلمي للدراسات التركية "كلمة عن الدراسات التركية واملكتبات يف مصر -٢

  .م١٩٨٤يف سبتمرب ) التركية
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ألقاها يف مؤمتر الدراسات التركية اخلامس الدويل جبامعة " التأثري والتأثر بني األدبني الفارسي والعثماين"حماضرة بعنوان -٣
  .م١٩٨٥إستانبول عام 

العربية يف أسبوع أفغانسـتان بكليـة اآلداب   ألقاها باللغة " جذوره وأبعاده–غزو روسيا ألفغانستان "حماضرة بعنوان -٤
  .م١٩٨٥جبامعة عني مشس بالقاهرة يف مارس 

ألقاها يف أسبوع أفغانستان املقام بكلية األداب جبامعة عني " مواقف عظيمة للسيد مجال الدين األفغاين "حماضرة بعنوان -٥
  .م١٩٧٧مشس بالقاهرة عام 

ألقاها بالعربية يف مؤمتر العالقـات العربيـة   ,سهاماا يف التراث اإلسالمي حماضرة بعنوان تركستان موطن األتراك وإ-٦
  .م١٩٨٥التركية الذي أقامه مركز دراسات الشرق األوسط جبامعة عني مشس بالقاهرة سنة 

يـة  ألقاه يف ندوة العالمة الطـرازي بكل " التطبيقات والنماذج -التزاوج بني األدبني الفارسي والعثماين"حبث بعنوان -٧
  .م١٩٨٧اآلداب جبامعة عني مشس بالقاهرة عام 

ألقاه يف املؤمتر " املكتبات يف مصر منذ نشأا إيل اليوم واجلهود املبذولة إلعداد الفهارس البطاقية والبيليوجرافية هلا"حبث -٨
  .م١٩٨٩الثالث لعلماء اإلعالم واملكتبات املسلمني الذي إنعقد يف إستانبول يف مايو 

ضا العديد من املقاالت مت نشرها يف مصر وباكستان وأفغانستان باللغات العربية والتركية والفارسية واألوزبكية وله أي    
  :أمهها 

  .م١٩٦٤بالقاهرة عدد نوفمرب عام ) الشعر(نشر يف جملة " من األدب الشعيب األفغاين"مقال بعنوان -١
نشر يف جملـة  " عصره وحياته وأسلوبه وخصائص فنه وآثاره :رفائيل الشرق كمال الدين زاد املصور"مقال بعنوان -٢
  .م١٩٦٧فرباير عام  ١٢٢بالقاهرة عدد" الة"
  .م١٩٥٨نشر يف جملة أفغانستان يف يوليو ) الرسام اهلروي العاملي الشهري(مقال بعنوان زاد -٣
الصادرة باللغة األزبكية مـن  " ان أفكارترمج"نشر يف جريدة " موقف اإلسالم جتاه الشيوعية والرأمسالية"مقال بعنوان -٤

  .م١٩٥٢عام  ٦و٥كراتشي بباكستان العدد 
العـدد  "الصادر بكراتشـي  " ترمجان أفكار"نشلر باللغة األوزبكية يف جريدة " وحدة تركستان الوطنية"مقال بعنوان -٥

  .م٢٠/١/١٩٥٣الصادر يف 
  .م١١/٥/١٩٥٤الصادرة من القاهرة عدد " تركستان"جملة  باللغة األوزبكية نشر يف" اإلمام البخاري"مقال بعنوان -٦
  .م١٨/٤/١٩٥٤الصادرة من القاهرة بتاريخ " تركستان"باألوزبكية نشر يف جملة " اإلمام أمحد ابن حنبل"مقال بعنوان -٧
  .م١٩٨١ل العام باللغة الفارسية من اإلذاعة املوجهة من القاهرة خال" نداء إيل ااهدين األفغان"حديث إذاعي بعنوان -٨

نسأل اهللا تعايل أن يرحم األستاذ نصر اهللا الطرازي ويبارك جنله ويوفقه مزيد التوفيق خلري العلـم وخـدوة اإلسـالم       
 .واملسلمني
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  اخلامتة
والنه هذا واملوضوع شائق وماتع لكنه طويل وحيتاج ايل وقت كثري ولكننا أدلينا بدلونا فيه وما ال يدرك كله ال يترك كله 

مل يستوف حقه من البحث والدرس سنعود اليه مرة أخري ومرات كثرية حيت نستوفيه كامال ان شاء اهللا والكمـال هللا  
  :وحده وذلك اذا كان يف العمر بقية ويف احلياة يسر وسهولة واخلالصة 

قد ظهر جليا من خالل البعثات أن العالقات الثقافية بني األزهر ومسلمي الصني عالقات قدمية رمبا بقدم األزهر نفسه و 
الصينية الفؤادية والفاروقية وما قبلهما أن نشاط هذه البعثات الصينية يف القاهرة وأخنراطهم يف اجلمعيات األهلية والثقافية 

فائـدة  والدينية والسياسية وتأليف الكتب والترمجة للكتب العربية إيل اللغة الصينية ومنها إيل العربية كانت جماال واسـعاً ل 
الشعب املصري والشعب الصيين يف تبادل الثقافات وتعميق العالقات ودعم اإلتصاالت وتقويتها طيلة السنوات املاضـية  

  .والسنوات القادمة ان شاء اهللا 
وهذا وقد استعنا يف كتابة هذا البحث بالوثائق النادرة وهي أوراق من ملف الشيخ حممد تواضع رئيس البعثة الفاروقيـة  

هر الشريف وا أمساء زمالئه الذين انتخبوه ملشيخة الرواق وذلك هلمته العالية وأخالقه الكرمية وكلمتـه املسـموعة   باألز
وحب زمالئه له وخدمته هلم وصلته القوية مبشيخة األزهر الشريف كما استعنا بكتابه املاتع الصني واالسالم الذي فسر لنا 

فية كما إستعنا بالكلمات اليت ألقاها طلبة التركستان يف عيد جلوس وزواج امللك وظائف زمالئه وترمجام وأعماهلم الثقا
م وهي قطع أدبية فريدة تنم عن ثقافة عربية أصيلة كما استعنا مبجلة صوت تركستان ١٩٥١فاروق األول ملك مصر سنة 

لة األزهر وهذه ترمجـة  م كما إستعنا أيضا بأعداد من جم١٩٨٥هـ ١٤٠٥م و١٩٨٤هـ ١٤٠٤أعداد خمتلفة منها سنة 
  .لنجله العالمة األستاذ الدكتور نصر اهللا مبشر الطرازي رمحه اهللا 
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  :مالحق البحث
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  صفحة  البيان  مسلسل
  ٣  مقدمة  
  العالقات  اإليرانية الصينية من خالل املصادر الفارسية والعربية  ١

  رفعت عبد اهللا سليمان حسنيدكتور ال
٤  

  الصالت التجارية بني مشال شبه جزيرة العرب والصني قبل اإلسالم  ٢
  قيس حامت هاين اجلنايباألستاذ الدكتور 

٢٦  

  رؤية موضوعية واقعية: الصني اإلسالم يف   ٣
  يونس عبد اهللا ما تشنغ بني الصييندكتور ال

٤١  

  على عمارة وفنون سالجقة األناضول)التنني ( التأثريات الصينية   ٤
  طالل بن حممد الشعباناألستاذ الدكتور 

٦١  

 دراسات يف  تاريخ احلياة الثقافية لألقلية املسلمة  يف الصـــــــني  ٥
  حممود أمحد حممد قمراألستاذ الدكتور 

٨٢  

التاسع / دور ميناء عدن يف النشاط التجاري البحري بني الصني و مصر يف القرن الرابع اهلجري  ٦
  امليالدي

  حممد عبده السرورياألستاذ الدكتور 
١١٧  

  ىف الصني وموقف املسلمني منهم ةاألقلية املسلم أحوال  ٧
  عبدالفتاح زهرةعبدالغىن األستاذ الدكتور 

١٣٠  

دراسة مقارنة مع االقتصاد " يف حتقيق اإلبداع واالبتكار يف العقود املصرفية  استخدام ج التميز  ٨
  "الصيين 

  الباز فوزي الباز أمحد قابيلالدكتور 
١٤٤  

  ١٩٥٦االعتراف املصرى بالصني الشعبية مايو   ٩
  زينب عيسى عبد الرمحنالدكتورة 

١٥٥  

  اللغوى لتطوير تعليم اللغة العربية ىف الصنيالتخطيط   ١٠
  حممود حسان سعيد حسان والدكتور ،حممد حممود عبد القادر علىالدكتور 

١٧٥  

  يف الصني سعد بن أيب وقاص  ١١
  حممد جت قبيسياألستاذ الدكتور 

١٩٣  

  ١٩٦٧-١٩٤٩موقف الصني الشعبية من القضية الفلسطينية   ١٢
  حممد عبد الغينحممد عبد املؤمن الدكتور 

١٩٨  

  اسرة مينج منوذجا فترة العصور الوسطي اخلليج واجلزيرة العربية يف الوثائق و احلوليات الصينية  ١٣
  حممد حممود خليلالدكتور 

٢٢٠  

  ١٩٧٣ – ١٩٤٨ موقف الصني من الصراع العرىب االسرائيلى  ١٤
  عبداحلكيم عامر الطحاوىاألستاذ الدكتور 

٢٧٦  
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  صفحة  البيان  مسلسل
 الضرييب النظام بني الضريبية السياسات االستفادة من فعالية زيادة يف املقارن القياس استخدام  ١٥

  . والصيين املصري
  شيماء أبو املعاطى عبد املطلب الدكتورة 

٢٩٢  

:  ٧٤٩/  ٦٥٦:  ١٣٢( تشجيع التجارة بني الشرق اإلسالمى والصني ىف عصر الدولة العباسية   ١٦
١٢٥٨ (  

  مروة صالح الدين حممدالدكتورة 
٣٠٢  

-١٢٧١/هـ٧٧٠-٦٧٠( الواقع احلضاري للعرب يف الصني إبان حكم أسرة يوآن املغولية  ١٧
  )م١٣٦٨

  إخالص حممد العيدياألستاذة الدكتورة 
٣٢٢  

  التجارة العربية الصينية يف العصور الوسطى  ١٨
  السامرائىعبد الرازق أمحد وادى األستاذ الدكتور 

٣٣٠  

  郑和航海是中国向世界传达的和平使命郑和航海是中国向世界传达的和平使命郑和航海是中国向世界传达的和平使命郑和航海是中国向世界传达的和平使命تشنغ خه رسول السالم من الصني  ١٩
  أسامة عبد السالم حممد منصورالدكتور 

٣٣٧  

  تناكا إيبيه  منوذجا العالقات العربية الصينية وأثرها يف الفكر الديين الياباين  ٢٠
  مسري عبد احلميد إبراهيم نوحاألستاذ الدكتور 

٣٥٩  

  م بني القوي اإلسالمية والصينية ٧٥١/ هـ  ١٣٣موقعة طراز سنة   ٢١
  مسعد حممد عبد اهللاألستاذ الدكتور 

٣٨٠  

 ىف العصر احلديث العالقات الثقافية بني مصر والصني  ٢٢
  ناجى هدهوداألستاذ الدكتور 

٣٩٩  

  احلضارة املوسيقية بني احلضارة املصرية القدمية واحلضارة الصينية  ٢٣
  حممدمنال مصطفى حسن الدكتورة 

٤١٠  

  الرحلة العلمية الصينية إيل رواق الصني باألزهر الشريف يف ثالثينيات القرن املاضي  ٢٤
  األستاذ الدكتورجماهد توفيق اجلندي

٤٣٧  

  ٤٦١  فهرس   
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